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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 
 
 

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 

 

Foredrag eller ikke foredrag, det er spørgsmålet. 

Før han drog ud i den store krig proklamerede Soldat Svejk, der var værnepligtig soldat 

i den kejserlige Østrig-Ungarnske hær: ”Also dann, sehen wir uns nach dem Krieg um halb 

sechs im Kelch!” Kelch var Svejks foretrukne knejpe i Prag.  

Jeg tillader mig at bruge soldat Svejks kække tilgang til den store styrelses forunderlige 

forvaltning af vore skæbner. Derfor proklamerer jeg, at vi med sikkerhed kommer i gang 

igen efter at Corona pandemien er overstået. I bedste Svejk stil er parolen altså, at vi mødes 

i Kastellet i Gamle Varmecentral efter pandemien klokken 19. Enten når pandemien er på 

retræte, eller når størsteparten af os er blevet gjort immune ved hjælp af vaccinationer. 

Medlemmerne hører nærmere enten i MEDDELELSER eller ved direkte e-mail fra mig. 

Situationen lige nu (1. april 2021 – dette er ingen aprilsnar) er, at det er tilladt at 

forsamles 5 personer inden døre. Det er ikke nok til at starte noget op på i FOUAT-regi i 

Københavns Kredsen i relation til foredragsarrangementer. Jeg kan ikke invitere 

foredragsholdere og lokke med, at der er 5 tilhørere. Der skal mere til. 

Så snart det lysner, vil vi gå i gang igen med at lave aftaler med nogle af de 

foredragsholdere, som bestyrelsen har stående på vores bruttoliste.  

Vi skal nok ikke regne med, at der kommer gang i den førend 2. foredragssæson 2021 

starter ud i efteråret. På gensyn til den tid. Forhåbentligt vil vejrguderne tilsmile os og 

skænke os et dejligt forår og ditto forsommer.  

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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Omkring pistolskydninger er det vores håb, at vi kan komme til at skyde igen i 

eftersommeren 2021. 

Erling Flebbe 

 
En af de helt runde fødselsdage. 

I år kan FOUAT markere sin 130-års fødselsdag. Det er da noget. 

Men det er ikke hovedsagen lige nu. Det interessante er, at der findes medlemmer af 

foreningen, som næsten har kunnet følge trop. For den 28. marts kunne et af Københavns 

Kreds’ medlemmer fejre sin 100-års fødselsdag. Det er ikke tit vi i foreningen oplever det. 

I min tid som formand er det ikke sket tidligere. Medlemmet, der er tale om, er 

kontreadmiral Immanuel B. Rodholm. På det seneste er det ikke så meget, vi har set til 

ham, men han mødte da op i efteråret 2018, da forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen 

fortalte om det danske Forsvars situation og forhold, som han så det.  

 
Kontreadmiral Immanuel B. Rodholm 

 

Rodholm er gjort af solidt stof, for samme efterår – altså i 2018 – gav den da 97-årige 

Rodholm et særdeles veloplagt foredrag i Søofficersforeningen i anledning af 75-året for 

Flådens sænkning den 29. august 1943. Han fortalte der om sine oplevelser ombord i 
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fregatten Niels Iuel, som blev sejlet på grund og sænket i Isefjorden i 1943, og om sin 

senere flugt til Sverige samt oplevelserne i Den danske Brigade. Foredraget kan genopleves 

af FOUAT’s medlemmer ved at kigge ind på Youtube og følge et af de to nedenanførte link. 

Kontreadmiral Rodholm fortæller om flådens sænkning i Søløjtnantsselskabet. - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=Ap_ynwXjNRc 

Admiral Rodholm havde faktisk tidligere underholdt Københavns Kreds’ medlemmer 

om samme hændelser. Endda hele to gange. Det skete i 2003 (se MEDDELELSER nr. 132) 

med gentagelse i 2007 (se MEDDELELSER nr. 155). 

Københavns Kreds ønsker admiralen stort tillykke. 

Erling Flebbe 

 
 

Bombardementet af Den Franske Skole på Frederiksberg. 

Den 25. februar blev jeg ringet op af et af Københavns Kreds’ ældre medlemmer. Det 

var premierløjtnant Ivan Becker-Larsen, som fortalte, at han havde oplevet den ikke 

tilsigtede bombning af Den franske Skole på Frederiksberg den 21. marts 1945 på nært 

hold. Ivan Becker-Larsen, som runder 90 år i april i år, var på tidspunktet for hændelsen 13 

år. 

Jeg fandt at der var to praktiske muligheder for at lægge Ivans beretning op. Enten 

kunne den blive lagt på FOUAT’s hjemmeside, som vi har gjort med andre interessante 

artikler. Eller også kunne beretningen blive trykt i MEDDELELSER. Jeg valgte den sidste 

løsning, mest fordi den på den måde bliver fastholdt til glæde for eftertiden. MEDDELELSER 

bliver, som det formentlig er medlemmerne bekendt, arkiveret på Rigsarkivet til evig tid.  

To bemærkninger. Den ene er, at der i Københavns Kreds er et andet medlem, major 

Peter Aage Henriksen, som oplevede den tragiske hændelse på endnu tættere hold. Peter 

Aage, der var 5 år, gik i børnehave i den til Den franske Skole tilknyttede børneinstitution 

da ulykken indtraf. Den anden er, at den i Becker-Larsens beretning omtalte Finn Valentin 

Nerland, senere i tilværelsen gik officersvejen og blev oberstløjtnant i Hæren. Han var 

medlem af Københavns Kreds. Nerland afgik ved døden i 2017.  

Erling Flebbe 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ap_ynwXjNRc
https://www.youtube.com/watch?v=Ap_ynwXjNRc
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21. marts 1945. 

Ved årsskiftet 1944-45, hvor 2. Verdenskrig nærmede sig sin afslutning, gik jeg, tretten 

år gammel, i Frederiksberg Gymnasium. Gymnasiet lå på Hollændervej, der går fra Allégade 

til Amicisvej og derfor parallelt med Frederiksberg Allé med Maglekildevej imellem.  

 

 

Kraks kort over København/Frederiksberg 1944. 

 

Gymnasiets hovedbygning var fra 1890’erne og i tre etager. 30 m fra skolebygningen 

lå i skolegården en træbarak. Det var den gamle gymnastiksal, der nu gjorde tjeneste som 

udleveringssted for rationeringsmærker. Nede for enden af den store skolegård lå den nye, 

moderne gymnastikbygning med to gymnastiksale, den ene over den anden, og den 

underste halvt nedgravet i jorden. Det var en rimelig solid bygning med jernbetonskelet, 

hvorfor den underste gymnastiksal var blevet forsynet med svære mure foran vinduerne, 

så den sammen med kælderen i selve skolebygningen kunne gøre tjeneste som 

beskyttelsesrum. Disse beskyttelsesrum havde vi jævnlig brugt ved de stadigt hyppigere 

luftalarmer, der af os børn nærmest oplevedes som en behagelig afbrydelse på kedelige 

timer, for der skete jo alligevel …….aldrig noget.  

21. marts havde min klasse haft gymnastik i den sidste formiddagstime og skulle til at 

holde spisefrikvarter. Jeg, Andreas og nogle stykker til var netop kommet ud af 

gymnastikbygningen, da vi hørte en ejendommelig støj, der i de næste sekunder hastigt 

steg i styrke. Min første tanke var, at det måtte være en af de gamle sporvogne, der 

bremsede lidt hårdt henne ved stoppestedet på Gammel Kongevej. Men så fik den nu 

voldsomme støj mig til at kigge i vejret, og henover gymnastikbygningens tag så jeg i et 
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brøl et glimt af en tysk Me109 jager. Den var så langt nede, at den syntes at røre 

skorstenspiberne, og jeg så tydeligt det sorte kors på siden og piloten med sin sorte hjelm 

kigge skråt frem til højre i den retning, hvor kammeraterne bag mig samtidig så engelske 

Mosquito bombefly (1. bølge), hørte jeg bagefter. I samme øjeblik bragede en skudsalve 

fra maskinkanonerne, og jeg og nogle af de andre løb atter ind i gymnastikbygningen og 

ned i underste gymnastiksal. Kort efter detonerede de første bomber (2. bølge) og sendte 

ruderne fra de store vinduer ind i gymnastiksalen som kaskader af glasskår, snart fra salens 

ene side, snart fra den anden, eftersom lufttryk og -sug vekslede. Jeg ser endnu tydeligt 

gymnastiklærer Rasmussen og en halv snes skoledrenge – mig selv inklusive – forskræmte 

løbe fra side til side i en tæt tåge af kalkstøv for at undgå regnen af glasskår. Der var en 

kort pause, så tog det fat igen (3. bølge) og kom tættere på. Man hørte bragene hastigt 

komme nærmere, og da naboejendommen blev ramt af en fuldtræffer og sank sammen, 

væltede dens ydermur over mod gymnastikbygningen. Kalkstøv vældede som en kompakt 

røg ind gennem sprækken mellem beskyttelsesmuren og vinduets overkant, og man kunne 

tydeligt lugte sprængstoffet fra bomben. Jeg var vel på dette tidspunkt lammet og ikke 

mere bange, og registrerede blot, hvad der skete. Så var det pludselig forbi. Helt absurd 

lød nu først luftværnssirenens stigende og faldende alarmsignal (?).  

Så kom klassekammeraten Andreas ind fuldstændig opløst i tårer. Og ikke så 

mærkeligt. Han boede i en etageejendom på Maglekildevej mellem vor skole og Den 

Franske Skole, og han havde stået ude under hele forestillingen og set huset, hvor hans 

mor lå syg, synke sammen for en fuldtræffer. Hun reddede sig mærkværdigvis, havde 

netop nået at smutte ned ad trappen, da den sank sammen bag hende. Det syn, der mødte 

os, da vi atter trådte ud i skolegården, var som en ond drøm. Hele Maglekildevej var i ruiner 

og ét flammehav fra ende til anden. Den gamle gymnastiksal midt i skolegården var blot 

en bunke mandshøjt pindebrænde. Den var blevet ramt af to 500 lbs. – 230 kg – bomber, 

der havde lavet et par kratere, tre meter tværs over og en i dybden. Skolebygningen og de 

tilgrænsende etageejendomme på Hollændervej havde fået blæst vinduer og døre ud og 

op. De stod bare der og smækkede sagte frem og tilbage. Overalt trådte man i et tykt lag 

af kalkstøv og glasskår.  

Det hele var mærkelig uvirkeligt og blev det ikke mindre, da jeg forlod skolen. Henne 

ved stoppestedet på Gammel Kongevej bare 150 m borte anede man ikke, hvad der var 

sket. Man var jo så vant til brag i de år. Dog, da sporvognen kom inde fra byen, var der folk, 

der kunne fortælle, at Shell-huset med Gestapos hovedkvarter var udslettet.  

Næste dag gik jeg med min skolekammerat Lennart hen til vor skole for at se nærmere 

på ødelæggelserne. I pindebrændet efter den gamle gymnastiksal i skolegården gik nogen 

og fandt rester af de mennesker, som var blevet dræbt der. Jeg husker endnu det halve 

ansigt af en mand; det var blevet smidt i en skraldespand. I beskyttelsesrummet i kælderen 

under skolebygningen havde jeg under luftalarmer min faste plads, som børn nu har for 
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vane, foran en svær trælem. Lemmen var blæst ind. I stueetagen lå zoologilokalet, og her 

– hele 30 m fra bombenedslagene i skolegården – var de svære glas i akvarierne blæst ud, 

så rummet lignede verden efter syndfloden. Oppe i skolebygningen var døre og lette 

skillerum blæst ud. I klasseværelserne var der nok af souvenirs, idet væggene var oversået 

med takkede bombesplinter i alle størrelser.  

Jeg gik med Lennart hjem til frokost, og begge forældrene var der. Midt i et stykke 

med leverpostej kom jeg til at se over på faren, som sad overfor mig – jeg stivnede. Hans 

næse lignede grangiveligt næsen på ansigtet i skraldespanden henne i skolegården, den 

samme form, den samme voksgule farve, de samme porer. Jeg lagde hastigt kniv og gaffel, 

sagde tak for mad og gik hjem. Men da lidt efter luftværnssirenens daglige prøvesignal lød 

kl. 12, brast jeg i højlydt, ubehersket gråd. Sirenen vænnede jeg mig til igen i løbet af et par 

dage, men ikke til at Birthe, min barndoms veninde og legekammerat, var blandt de 87 

døde piger i Den Franske Skole. Hendes far sagde sidenhen, at det med at gå og lede efter 

sit barn i ruinens murbrokker, var hans livs værste oplevelse.  

Ialt omkom 111 mennesker i skolen og i kvarteret omkring den. 

Efterskrift: 

Ejendommeligt nok synes jeg at være den eneste, som havde set et tysk fly. Alle 

beretninger om angrebet hævder, at der ikke var tyske fly på vingerne. Ved 50-års 

højtideligheden ved Den Franske Skole talte jeg med næstkommanderende for de 

ledsagende Mustang jagere. Han hævdede også, at der ikke havde været tyske jagerfly på 

vingerne. De engelske fly fløj i tre angrebsbølger langs Køge Bugt ind mod København, hvor 

Mosquito bombeflyene fortsatte mod Shell-huset, og Mustang jagerne gik op til 1.000 

meters højde for at beskyde luftværnsstillinger, som der f.eks. var på taget af det 

tyskbesatte Dagmarhus. Men Mustang jagerne havde travlt med dét og har næppe i de 

hurtige sekunder til rådighed kunnet nå at observere, om der var et ekstra gråt fly nær 

Mosquitoerne på deres vej mod målet; de forventede jo heller ikke at se fjendtlige fly, da 

hele operationens succes var baseret på overraskelse.  

Men jeg er sikker. Hvem skulle ellers have affyret den maskinkanonsalve, der sendte 

os i beskyttelsesrum?  

Mosquitoerne var jagerbombere og havde 4 maskinkanoner monteret i flyets næse, 

men har på dette tidspunkt skullet koncentrere sig om at finde Shell-huset blandt alle 

husene i den tætte bebyggelse, hvor de 14 – 15 sekunder senere skulle kaste deres 

bomber. Piloterne har formentlig hverken set til højre eller venstre. Og hvad skulle de for 

resten have skudt på, hvis der som hævdet ikke havde været tyske fly i luften?  
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Tyske jagerpiloters forholdsordre lød på, at de ikke måtte indlade sig i kamp grundet 

deres - sammenlignet med de allierede piloters - ringe træningsgrad her sidst på krigen og 

de små, tyske forsyninger af brændstof og ammunition.  

De allierede piloter blev uddannet under fredsforhold i Canada og U.S.A. med 

ubegrænsede forsyninger.  

Men hvis der på en tysk pilots flyvning pludselig dukker fjendtlige fly op, var det vel i 

orden at udvise lidt initiativ og give dem en hilsen med på vejen, før han fløj sin vej. Sådan 

tror jeg, det er gået til.  

Hvis de to 230 kg bomber, der faldt i skolegården, var blevet udløst 2 sekunder senere, 

var også Frederiksberg Gymnasium blevet udslettet, for gymnasiet lå lige i 

indflyvningsretningen til Shell-huset.  

Kun 100 m fra den nedstyrtede Mosquito ved Den Franske Skole lå den tredje skole, 

Falkonergaardens Gymnasium, hvis facade mod Dr. Primesvej fik en 10 m lang, diagonal 

revne i den svære ydermur. Også i bygningens indre var der sket store skader, selv om den 

ikke var bomberamt. Man skønnede dengang, det var for risikabelt at fortsætte 

undervisningen i skolen, før den var blevet repareret.  

Den forreste del af flyet med de to flyvere faldt ned på Dr. Primesvej.  

Der var dog en anden, som jeg senere traf, som også med sikkerhed hævdede at have 

set et tysk fly den dag. Han hed Finn Valentin Nerland. Han var dengang 12 år og elev på 

den højtliggende Bellahøj Skole. Sammen med sine kammerater så han på ca. 400 m 

afstand i trætopshøjde 2 engelske fly med det runde Royal Air Force mærke, men få 

sekunder efter også et tysk fly med det sorte kors. 

Helt oppe under taget på Shell-huset sad der ca. 10-12 fangne modstandsfolk. 

Mirakuløst overlevede 5-6(?) af dem. Også andre steder i Shell-huset sad der flere, danske 

fanger, nogen under afhøring, og det lykkedes en del at flygte.  

Ved planlægningen af ’Operation Carthage’, som luftangrebets kodenavn lød, havde 

man afskrevet de danske fanger i Shell-huset som nødvendige ofre. For ved dygtigt arbejde 

var tysk politi så langt fremme, at en stor aktion, som ville have sat store dele af 

Modstandsbevægelsen ud af spillet, var planlagt til få dage senere.  

Når angrebet fandt sted netop om formiddagen med spræng- og brandbomber, var 

det fordi kontorerne så ville være åbne, alt personel i arbejde, alle skabe ville være åbne, 

og dokumenter ligge fremme, så de ville blive tilintetgjort i flammerne. Da første bølges 

bomber gik igennem Shell-husets ydermur og eksploderede inde i bygningen, søgte det 

tyske personel ned ad trappen til beskyttelsesrummet i kælderen, men så eksploderede en 
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af 2. bølges bomber i trapperummet og dræbte 80(?) af det tyske personel og deres danske 

håndlangere.  

Som det fremgår, sad jeg i 1. parket til begivenhederne hin dag i marts, men der var 

nogen, som sad på orkesterplads, og det var de piger i Den Franske Skole, som var nået 

ned i kælderen, før skolen sank sammen over dem og deres kammerater oppe i bygningen. 

De sad bare der i mørket og ventede, mens slukningsvandet med deres døde kammerater 

steg og steg.  

I sommeren 1945 mødtes ved Den Franske Skole RAF-piloter fra angrebet 21. marts 

med de dræbte pigers mødre. Mødrene har efter sigende givet udtryk for, at selv om det 

var dybt ulykkeligt, at det var gået, som det gik, havde de forståelse for nødvendigheden 

af angrebet.  

Jeg synes, at det møde var modigt af begge parter.  

Men hvad så senere? På den tid var læger og de fåtallige psykologer enige om, at hvis 

bare der overhovedet ikke blev talt om begivenhederne, ville de implicerede efterhånden 

glemme deres forfærdelige oplevelser; men sådan gik det ikke.  

Pigerne fra orkesterpladserne havde det senere i livet meget slemt. De kunne aldrig i 

tavsheden om hændelserne slippe begivenhederne. De plagede dem for altid.  

Men jeg selv fra 1. parkettet, hvor det jo ikke havde været så slemt, men alligevel 

nok?  

I min familie havde forældre/børn forholdet altid været meget åbent, og man talte 

om alting, og i dagene efter trøstede min mor mig, hvis dette eller noget lignende alvorligt 

naturligt senere kom på tale. Andet husker jeg ikke. Jeg tror, at bare bevidstheden om, at 

jeg altid ville kunne få hjælp, var nok.  

Senere er man heldigvis blevet bedre til at håndtere den slags posttraumatiske 

oplevelser, som de nu hedder.  

En orlogskaptajn, jeg senere havde som foresat og som tilligemed blev min meget 

nære ven, blev hjulpet fri af sine traumer. Han var i sin tid blevet uddannet som frømand i 

England og blev sendt til Danmark, hvor han sammen med modstandsbevægelsen deltog i 

aktioner mod besættelsesmagten. Herunder skød og dræbte han en ung, tysk soldat. Den 

hændelse plagede ham senere i livet. Først da han var over de 80, fik han af Frihedsfonden 

bevilget midler til psykologbehandling.  Der kom han under kyndig behandling. Psykologen 

fik åbnet op for traumerne. Min ven fortalte mig, at han græd ustoppeligt i mange, mange 

minutter. Men med ét holdt det op; og traumet var forsvundet for altid.  
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Én gang om året får jeg en lille hilsen fra dengang. Det er første onsdag i maj, hvor 

man afprøver luftværnssirenerne. De er anderledes end dengang, og for mig lyder de mere 

ekstremt uhyggeligt og ildevarslende, og så slutter de af med en lang, jamrende tone. 

Ivan Becker-Larsen 

 

 

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. 

 

Intet varer evigt - heller ikke en pandemi. Men jeg synes godt nok den trækker 

ud ….. Det er begyndt at lysne, vaccinationerne er i gang, og ingen af os synes vel 

efterhånden, at det går stærkt nok.  

Situationen for foreningslivet i Danmark er begyndt at lysne, men igen - ingen 

kan vel på nuværende tidspunkt helt præcis sætte dato på åbningen af indendørs 

aktiviteter igen. Regeringen og aftalepartierne vil - medio april - fremlægge en plan for 

udfasning af forsamlingsforbuddet, der skal indtænkes i den gradvise genåbning af det 

danske samfund. Hvad det betyder for igangsættelse af vores aktiviteter, kan vi kun gisne 

om. Derudover er vi også afhængige af, hvornår forsvaret igen åbner for anvendelse af 

deres faciliteter. 

Vi i bestyrelsen har fortsat udskudt vores bestyrelsesmøde indtil videre, men 

håber på, at vi kan mødes i begyndelsen af maj, hvorefter vi forhåbentlig kan sætte datoer 

på generalforsamling og sommerudflugt og melde datoer ud for gennemførelse af 

sommerens pistolskydninger.  

Det er ikke den sjoveste vinter vi har haft, men foråret er startet og tingene ser 

lysere ud. Hvis vi har kunnet vente så længe, så kan vi også vente en tid endnu…. 

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

på, at vi kan ses til en generalforsamling i juni eller august.  

 

De bedste forårshils’ner 

Tonni Schumann           

 

mailto:tonni.schumann@gmail
mailto:h.janns42@gmail
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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 FYNS KREDS’ bestyrelse bringer budskabet om, at 

foreningens trofaste medlem 

Major Axel Hansen 

”Isbjørnen” 

Ridder af Dannebrog 

 

er afgået ved døden den 2. februar 2021, 88 år gammel. 

 

Majoren blev bisat i Magleby kirke den 6. februar, og ceremonien blev kun 

holdt for familien på grund af Covid-19. 

 

 
 

Major Axel Hansen har haft et langt og spændende liv som ansat i Forsvaret. 

Da han var omkring 25 år, gjorde han tjeneste på Grønland i en længere periode. Her 

erhvervede han sit tilnavn ”Isbjørnen”, fordi han skød to isbjørne i sin tjeneste ved 

Siriuspatruljen. Desuden har han skudt to moskusokser (for at skaffe kød til 

slædehundene). Majoren var stolt af sit isbjørne-tilnavn. 

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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Axel blev en af de yngste udnævnte tjenestemandsløjtnanter (udgået fra 

officersskolen som tjenestemand). 

 

Om major Axel Hansens øvrige karriere kan nævnes at han har gjort tjeneste 

ved FN’s observatørkorps i Yemen. Det var engang i 1960’erne. Men det var hos Fynske 

Livregiment, han fik sine mange tjenesteår. Her beklædte han blandt andet posten som 

chef for Operationssektionen i 1980’erne. 

Major Axel Hansens nære ven og kollega, pens. kaptajn, O.V. Petersen, (også 

medlem af Fyns Kreds) fortæller: Axel var en god skytte, både på pistol og riffel, og vi deltog 

mange år sammen på regimentets skyttehold. Når vi var i Borris, berigede han os tit med 

sit banjospil efter skydningerne. Det var altid en dejlig oplevelse, og hans repertoire 

spændte vidt! 

Kaptajn O.V. Petersen havde et godt kendskab til ”Isbjørnen”s liv, og supplerer 

med, at Axel i sin ungdom var bokser, og han har også i en periode været kirkesanger. En 

årrække var han med i Fynske Livregiments Skipperlaug. O.V. runder af med at fortælle, at 

Axel var en rigtig guttermand og altid reel og korrekt. 

 Da han omkring 1992, blev pensioneret fra Fynske Livregiment, flyttede han 

med sin hustru til Nordenbro på Langeland. 

Major Axel Hansen vil blive savnet i vores forening. Tankerne går nu til hans 

familie. 

ÆRET VÆRE HANS MINDE 

 

På bestyrelses vegne 

                                                                                                                                                 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  

 
Beretning og regnskab 

Regnskabet for 2020 er revideret. Årets resultat er knap kr. 4.000. 

Ud over generalforsamlingen på Skamlingsbanken den 11. marts er der kun 

gennemført et arrangement i form af besøget på Politimuseet i Kolding. 

mailto:hans.vedholm@gmail
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Kredsens medlemstal var den 31. december faldet til 29. Det er urovækkende, 

og problemet vil blive et af de store temaer på den kommende generalforsamling. 

Beretning og regnskab udsendes direkte til medlemmerne umiddelbart efter 

påske. 

 
Generalforsamlingen 

Det vides ikke, hvornår vi kan afholde generalforsamling på grund af corona-

restriktionerne. 

Men det er tanken, at den skal afholdes på Den Gamle Grænsekro i 

Christiansfeld, så vi også ved den lejlighed kan markere 100-året for oprettelsen af 

Sønderjyske Kreds. 

Vores fremragende forretningsfører, major Ole von Holck, døde i december, og 

gennem det meste af 2020 har formanden fungeret som forretningsfører. Det har været 

meget overkommeligt, da det kun var muligt at gennemføre ét arrangement. 

Vi mangler altså en forretningsfører, men forespørgsler til flere har ikke givet 

noget resultat. 

Der er udarbejdet funktionsbeskrivelser for formand, kasserer, 

forretningsfører og revisor, så interesserede ved, hvad de går ind til, hvis de ønsker at 

hjælpe kredsen. 

På valg i 2021 er formanden, oberstløjtnant Hans Vedholm, og kasserer, major 

Knud Fabricius. Hvis det er muligt, vil formanden gerne afløses, mens kassereren er villig 

til at lade sig vælge for endnu en periode på to år. Efter Ole von Holcks død skal der også 

vælges et bestyrelsesmedlem for ét år. 

Ved årsskiftet havde kredsen 29 medlemmer, og det skal der rettes op på, hvis 

kredsen skal have en fremtid. 

En opgørelse fra 2016 til 2020 viser, at der er gennemført ni arrangementer ud 

over de årlige generalforsamlinger. Til disse ni arrangementer har der i alt været 160 

deltagere, og det giver et gennemsnit på 18. Af de 160 har der været 97 medlemmer og 63 

ledsagere, og dette giver et gennemsnit for medlemmer på 11 og for ledsagere på 7. 

Det ser jo egentlig ret godt ud med en medlemskreds på mellem 40 og 45. Og 

ved flere besøg kan det være en fordel, at vi med et antal under 20 kan fungere som én 

gruppe. Det lidt triste i den forbindelse er, at det stort set er de samme, der møder op hver 

gang. 
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Det er bestyrelsens håb, at medlemmerne vil møde talrigt op til den kommende 

generalforsamling, så der kan blive valgt nye folk til bestyrelsen, og at vi kan få drøftet, 

hvordan vi får nye medlemmer. 

 
 

Kommende arrangementer 

Der er ikke planlagt eller besluttet noget om arrangementer i 2021. Vi har 

stadig en mulighed for at genoplive vores aftale med Sønderjyllands Pensionisthøjskole i 

Gram, som vi måtte aflyse i foråret, og så snart der er grønt lys fra myndighederne, så vil 

der blive udarbejdet en aktivitetsoversigt. 

 
 

Månedens sang 

Der er ikke mange poetiske indslag i MEDDELELSER. Af naturlige grunde. Men 

nu er vi jo blevet introduceret til fællessang. 

I min lille, private gåklub, hvor vi normalt går en gang om ugen, starter vi altid 

med at synge en af årstidens sange. 

I marts er favoritsangen ”Den blå anemone” af Kaj Munk. 

I april er min favoritsang ”Jeg vælger mig april” af Bjørnstjerne Bjørnson, og så 

har sangen en helt speciel forhistorie. En forlægger i Oslo ville i 1870 udgive en kalender, 

og hver måned skulle så ledsages af et digt eller en sang. Det gik nemt med at få digtere til 

at skrive om 11 af årets måneder, men det kneb med at få en til at skrive om april. 

Forlæggeren tyede derfor til Bjørnstjerne Bjørnson, som takkede ja til tilbuddet, og han 

skrev så ”Jeg vælger mig april”. Han havde ikke noget valg. Det var en tvungen opgave, 

men han løste opgaven perfekt efter min mening. 

Her er de to vers: 

Jeg vælger mig april 
Jeg vælger mig april! 

I den det gamle falder, 
i den det ny får fæste; 

det volder lidt rabalder, 
dog, fred er ej det bedste, 

men at man noget vil. 
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Jeg vælger mig april, 
fordi den stormer, fejer, 

fordi den smiler, smelter, 
fordi den evnen ejer, 

fordi den kræfter vælter, - 
i den bli’r somren til! 

 

Det er specielt de to sidste linjer i første vers, jeg holder af: ”dog fred er ej det 

bedste, men at man noget vil.” 

Og så glæder vi os til, at sommeren er på vej. 

Hans Vedholm 

 

 

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 2020 for Nordjyske Kreds  
 
Januar 

      3.  Ella Nielsen død. 

9. Møde på Duus Vinkælder for at ønske hinanden godt nytår. 

Militær nytårsgudstjeneste i Budolfi kirke, gæsteprædikant generalmajor Peter     H. 

Boysen, chef for specialoperationskommandoen, musik som sædvanlig, Air 

Transport Wing Aalborg, Brass Band, herefter kaffe i krypten. 

      10. Ella Nielsen begravelse. 

20.  Generallæge Svend Trier død. 

25.  Generallæge Svend Triers begravelse. 

27.  Møde i eksterne foreninger ved Trænregimentet, oberstløjtnant P. Sundahl. 

 

Marts 

       6.  Kaptain Villy Nielsen død. 

     16.  Major Knud Erik Buus død. 

11.  Kranselægning på 75 års dagen for nedskydning af 1stLt Jack D. Hodge, USAAF-   

 grav, på Øster Starup kirkegård. 

13. Villy Nielsen begravelse. 



Side - 17 - af 20  

  

 

April 

9. Mindehøjtidelighed ved Kornet Frode Munch Vesterbys grav på Almen     

    kirkegården. 

 

Maj 

5. Improviseret mindehøjtidelighed på Vadum kirkegård for de 30 flyvere, der      

    mistede livet under angrebet på Aalborg Lufthavn under 2. Verdenskrig. 

            Kranselægning på 75 års dagen for nedskydningen af F/Lt. Reginald James  

 Allen’s, RAF 547 Sqdn grav på Aarhus Vestre Kirkegaard. 

 Kranselægning på 75 års dagen for nedskydningen af Wt/O. Arthur John Dale’s,   

 RAF 547 Sqdn. grav på Aalborg Søndre Kirkegaard. 

6. Mindehøjtidelighed på nedstyrtningsstedet for F/0. Eric Lionel Germain, RAF  

    19 Sqdn. 

 

Juli    

        6.  Kranselægning på årsdagen for Slaget ved Lundby 1860. Vi var repræsenteret  

  med fane ført af Jørgen Østergaard og Kurt Verner Olsen. 

 

August 

       23. Koncert med Mogens Dalsgaard. 

       30. Blokhus Fly By. Vi startede med frokost på Faarup Skovhus og derefter til    

              stranden for at se veteranfly og redningsaktion over vandet.   

              Eftermiddagskaffe i Baaken 1, Blokhus. 

 

September  

          5. Flagdag for Danmarks internationalt udsendte, først i Aabybro derefter i  

               Aalborg. 

        17.  Koncert med Prinsens Musikkorps. 

 

November 

1. Kransenedlægning på Flyvergravene i Ålestrup. 

    11. Kransenedlægning for Sergent Jørgen Chr. Jensen (VC), Løgstør. 

Franz Strehle 
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Nordjyske Kreds 

Kyndelmisse er den tid på året, hvor vi venter på, at dagene bliver længere og solen 

varmer igen. Med Corona-epidemien har det været svært, og jeg håber, alle har det godt 

og er kommet igennem. 

Som I sikkert ved, har det været en omtumlet tilværelse at ”passe” vor kreds og de 

større eller mindre arrangementer, hvor vi ikke var inviterede, men min samvittighed 

forbød mig ikke at være med til disse, mere eller mindre inkognito. 

 

Kontingentfri 

Vore bestyrelsesmøder har været afholdt fire gange med vores forretningsfører, og 

ellers telefonisk. Der var jo ikke så meget at snakke om, det vigtigste var, at vi ikke krævede 

kontingent for 2020 og 2021, altså to år kontingentfri. 

 

9. april 

Foreningen mindedes den 9. april ved en mindehøjtidelighed ved Kornet Frode 

Munch Vesterbys grav. Jeg blev inviteret af Slesvigske Fodregiment Soldaterforening som 

sædvanlig, men kun én person. 

 

Koncert 

Hvis alt går vel, så kom den 24. april og hør Prinsens Musikkorps, hvor 16 

professionelle musikere med messingorkester og slagtøj spiller. Det var en forrygende 

koncert i 2020.                                         

Hvis I er interesserede, så ring til mig på 40 91 55 88 efter kl. 17:00, inden den 14. 

april. 

 

Foredrag 5. maj 

Sandheden om Nordkorea i dag – førstehånds beretning fra verdens strengeste 

diktatur. TV-debattør Jesper Grønkjær fortæller om sine oplevelser, på godt og ondt. 

Ved ankomsten til Nordkorea blev han overvåget og lukket ind på hotellet, han blev 

afskærmet fra lokalbefolkningen, som han hverken måtte tale med og ikke måtte 

fotografere. 

Som den første danske forfatter er det lykkedes at opspore og lave interviews med 

afhoppede Nordkoreanere. Hvis I er interesserede så ring til mig på 40 91 55 88 efter kl. 

17:00, inden den 24. april. 

 

6. maj 

Mindehøjtidelighed ved nedstyrtningsstedet i Lundby Krat for F/O Eric Lionel 
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Germain, RAF 19 Sqdn. 

 

6. juli 

Kranselægning og mindehøjtidelighed på årsdagen for Slaget ved Lundby 1860. 

 

Hvis der kommer yderligere arrangementer, får I kontaktmeddelelse herom pr.  e-

mail. 

Franz Strehle. 

 

”OPERATION BØLLEBANK” 

 

 Det Militære Læseselskab Rendsborg udgiver Krigshistorisk Tidsskrift, der i sin 

seneste udgave bringer en omfattende og rigt illustreret beskrivelse af de militære FN-

operationer i det tidligere Jugoslavien, herunder den meget omtalte ”Operation 

Bøllebank”. Udgaven er et særnummer på 120 sider skrevet af brigadegeneral Michael H. 

Clemmesen. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Brigadegeneral Michael H. Clemmesen. 
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Det er nu muligt at erhverve dette interessante stykke militærhistorie. Det sker 

ved at bestille særnummeret hos tidsskriftets redaktør, major Palle Redder Madsen, på e-

mailadressen pallereddermadsen@mail.dk. og samtidig indbetale kr. 100,00 (incl. porto kr. 

44,00) på tidsskriftets konto reg.nr. 1551, konto nr. 2299178 med oplysning om navn og 

adresse. 

Red. 

 

Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER  
  DEADLINE  UDSENDELSE  

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 

MEDDELELSER Nr. 241 (Januar-februar 2022) 01 DEC 2021 15 DEC 2021 

MEDDELELSER Nr. 242 (Marts-april 2022) 01 APR 2022 15 APR 2022 

  

 

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. 

 

Hvad  Hvem  Hvor  Hvornår  

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

    

  

 
                                                       

                Redaktionen afsluttet den 4. april 2021 

mailto:pallereddermadsen@mail.dk

