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H.M. DRONNINGENS 50-ÅRS REGERINGSJUBILÆUM 
 

 

 
 
 

Den 14. januar 2022 har H.M. Dronningen været regent i Danmark i 50 år. 

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste vil gerne udtrykke de hjerteligste 

lykønskninger ved denne usædvanlige og historiske begivenhed. 

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  
Logistik: 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 

 

Fordragssæson 2021-II 

 

Københavns Kreds’ ekskursion til Frihedsmuseet 

Det var en dejlig dag den 7. september 2021. Vejret var flot, næsten helt sommerligt. 

Københavns Kreds havde arrangeret besøg ved Frihedsmuseet som den årlige ekskursion.  
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Københavns Kreds’ medlemmer mødtes i det dejlige vejr uden for det nye Frihedsmuseum 

 

Oprindeligt var det tanken at gennemføre besøget i eftersommeren 2020, kort efter 

genåbning af museet i nye rammer. Men med det, som med så meget andet, kom Corona-

pandemien på tværs, og arrangementet blev dengang skrinlagt. Tovholder på det tidspunkt 

var major Henning Mortensen. 

På årets første bestyrelsesmøde i 2021 vovede vi at gøre et nyt forsøg på at sætte 

projektet i søen. Håbet var, at der ikke igen i 2021 ville vise sig hindringer. Heldet var med 

os, og major Bo Madsen var denne gang blevet udpeget som projektleder. Bo trådte til som 

stand-in for Henning Mortensen, der i mellemtiden var blevet sygemeldt. 

Det er indtrykket, at det for de flestes vedkommende blev et godt besøg. De 

fremmødte deltagere, 40 i alt, medlemmer såvel som gæster, blev delt op i hold og blev så 

bedt om at ”gå under jorden.” Man fik mulighed for at gå gennem en samlet tematiseret 

udstilling omhandlende besættelsestiden. Udstillingen er illustreret gennem et antal 

billeder, plancher, beskrivelser af handlinger, personer, grupperinger og effekter. Alt 

sammen rigtig interessant. En række særlige temaer var endvidere ledsaget af indspillede 

billed- og lydsekvenser, som skulle underbygge eller nærmere forklare især 

enkeltpersoners bevæggrunde for at vælge side eller begå handlinger for eller imod den 

tyske besættelsesmagt. Der var enten tale om dokumentariske optagelser eller instruerede 

optagelser. Kredsen havde fravalgt brug af guider til arrangementet. Til gengæld fik alle 

fremmødte en lille håndholdt modtager udleveret, som ved de enkelte momenter ved et 

lydspor eller billede-/filmsekvens forklarede nærmere om, hvad det var, man betragtede. 

Det er opfattelsen, at dette moderne udstyr faldt i god jord, og deltagerne fik dét at vide, 

man havde behov for at vide om tingene.  
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Eneste minus, som blev nævnt af nogle deltagere var, at belysningen i museets 

udstilling (med vilje, for at skabe en bestemt stemning) er noget svag. For seniorborgere 

skaber det den ulempe, nemlig at man kan have noget besvær med at læse og observere; 

det burde være en kendt sag, at ældre menneskers syn kræver relativt mere lys end yngre 

og friskere øjne. Måske en indikation af at museet mest er rettet mod de yngre og 

kommende generationer af samfundsborgere? 

Efter besøget i selve museet var der frokost i caféen på 1. sal i museumsbygningen. 

Dér blev der serveret en sildemad, to frisksmurte rundtenommer (faktisk var der tale om 

rugbrød i runde skiver) med pålæg. Dertil en snaps samt øl eller vand efter eget valg. 

 

 
Gæsterne nød en dejlig frokost i museets cafeteria 

 

Traktementet var ganske udmærket. Men der var et minus, som den stakkels 

cafébestyrer ikke har indflydelse på, og det er lidt en skam. Problemet er, at akustikken i 

caféens lokaler er umanerlig dårlig. Kredsmedlemmerne var under frokosten bænket ved 

firemandsborde, men den ringe akustik tillod ikke, at man fire personer imellem kunne 

føre en samtale uden væsentlig anstrengelse. Det er jo ærgerligt, for en god del af et godt 

måltid kan godt være den gode samtale, især i et tilfælde som dette, hvor alle har tilegnet 

sig nye indtryk. 

 



Side - 6 - af 40  
  

PS: Oberstløjtnant Jan Frölich havde under rundgangen i museet konstateret, at en 

karabin, der var udstillet i et tableau, manglede noget tilbehør, en olieflaske bl.a. De 

manglende dele lå Jan Frölich inde med. Der hører naturligvis en historie med til, at det 

kunne ske. Den udelades her. Jan ville gerne berige museet med omhandlede effekter og 

på Københavns Kreds’ første foredragsaften i oktober havde han delene med. Jan mente, 

at jeg måtte være den rette til – ved lejlighed – at aflevere disse til museet. Som sagt så 

gjort. Men ak. Museet sagde mange tak, men nej tak! Der blev forklaret, at hvis man ligger 

inde med museale effekter af den art, uanset hvor relevante de måtte være for 

udstillingerne, skal man indlevere dem til Krigsmuseet (det tidligere Tøjhusmuseum), som 

så på passende vis vil tage hånd om dem. 

Erling Flebbe 


 

Generalforsamling i Københavns Kreds. 

Ifølge planerne fra 2020 skulle der have været afholdt generalforsamling den 

18. februar 2021. Covid-19 pandemien kom imidlertid så meget på tværs, at kredsens 

medlemmer ikke kunne mødes. Faren for smittespredning var helt enkelt for stor, og i 

øvrigt var der fra officiel side meldt ud, at vi ikke havde lov til at samles. For FOUAT på 

landsplan artede tingene sig på samme uheldige måde. Det gav sig udslag i, at det planlagte 

repræsentantskabsmøde i april 2021 måtte udskydes. Sidstnævnte møde blev gennemført 

den 6. oktober 2021. 

Kredsformanden havde fået bestyrelsens opbakning til at gennemføre en 

”turbo-generalforsamling” i forbindelse med foredraget af professor Peter Viggo Jakobsen 

den 14. oktober 2021. Vi fik foredragsholderens accept af, at vi kunne ”stjæle” 5 minutter 

af den tid, der var afsat til hans foredrag. Det frirum gjorde, at vi fik mulighed for at presse 

nedenstående 3 vigtige punkter igennem. Formanden snuppede selv dirigentstokken, 

forklarede endvidere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, hvorefter han kort 

berørte emnerne: 

- I løbet af 2020 og 2021 havde Københavns Kreds under de givne 

omstændigheder kun kunnet gennemføre 2 x et halvt årsprogram. Som kompensation for 

de manglende arrangementer, besluttede bestyrelsen at lægge op til generalforsamlingen, 

at der ikke skal betales kontingent i 2022.  

-Hvad angår bestyrelsesposterne havde major Bo Madsen anmodet om at 

måtte trække sig. Bo Madsen havde anbefalet et andet medlem at træde i hans sted, 

nemlig oberst Michael Bondegaard. Øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg havde erklæret 

sig villige til genvalg. 
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- På repræsentantskabsmødet i oktober havde man bestemt, at kredsenes 

årlige bidrag til landskassen fra 2022 at regne øges fra 30,- kr. pr. medlem til 50,- kr., jf. 

MEDDELELSER nr. 240 side 10. 

Generalforsamlingen gav sin tilslutning til alle ovenstående punkter med 

akklamation. 

Formanden rettede en tak til de fremmødte, for at have udvist forståelse for 

den anvendte fremgangsmåde. 

Næste ordinære generalforsamling tænkes gennemført torsdag den 17. 

februar 2022. 

Københavns Kreds bestyrelses sammensætning er herefter (tal i parentes 

indikerer, hvornår vedkommende er på valg næste gang): 

 Oberst Erling Flebbe, formand (2023) 

 Orlogskaptajn Torben Martinsen, næstformand (2023), 

 Major Bo Haugaard, kasserer (2022), 

 Premierløjtnant Per Brix Knudsen, logistik (2022), 

 Kaptajn Per Kristian Madsen, skydeudvalgsformand (2022) 

 Major Jørgen Dam, skydeleder (2023), 

 Løjtnant Ingrid Daege, bestyrelsesmedlem (2023), 

 Major Jørgen Houlberg Nielsen, bestyrelsesmedlem (2022), 

 Major Henning Mortensen, bestyrelsesmedlem (2022) og 

 Oberst Michael Bondegaard, bestyrelsesmedlem (2023). 

Alle medlemmer, der er på valg, har erklæret sig villige til genvalg. Bestyrelsen konstituerer 

sig ved førstkommende møde efter generalforsamlingen. 
Erling Flebbe 


 

Den 14. oktober 2021 holdt lektor ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet og 

professor ved Center for War Studies ved Syddansk Universitet, Peter Viggo Jakobsen, et 

foredrag med titlen ”Hvordan skal Rigsfællesskabet (RF) håndtere den voksende 

stormagtspænding i Arktis?” 

Den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo udtalte den 6. maj 2019, at 

Arktis nu er et område, hvor stormagterne udøver magtpolitik. I et dansk perspektiv blev 

den ytring af Søværnet omsat til, at man har behov for flere skibe i Arktis og fra Flyvevåbnet 

udgik meldingen, at der skal anskaffes flere F-35 kampfly. Begge dele beror efter Peter 

Viggo Jakobsens vurdering på fejlskøn. 

Russerne, siger Peter Viggo Jakobsen, opruster for fuld kraft i Arktis. Det gør 

de, fordi de ønsker at kunne beskytte nordøstpassagen, når den for alvor om føje år bliver 
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sejlbar. Ydermere er der det forhold, at der er penge, endda meget store penge i den del 

af fastlandssoklen, som tilskrives Rusland. Derfor er det helt evident, at Rusland ønsker at 

sikre området militært, for på den måde kan russerne sikre sig, at der ikke er nogen, der 

kommer og ”stjæler” området fra dem. Peter Viggo Jakobsen erindrede om, at Rusland i 

det store og hele er et land, der kan byde på store olie- og gasforekomster, men når det er 

sagt, har landet så heller ikke meget andet at byde på. 

Kina ønsker adgang til de ressourcer, der er i det store arktiske havområde. I 

første omgang kigger kineserne efter fiskerirettigheder. Efter kinesisk logik må landet være 

berettiget til adgang til det arktiske havområde, alene fordi den kinesiske befolkning udgør 
1/5 af verdens befolkning, ergo må kineserne også skulle have adkomst til et dertil 

proportionalt havareal. Arktis – i isfri konfiguration – dækker lidt over 14 mio. km2 (til 

sammenligning er Australiens udstrækning ca. 7,7 mio. km2). 

Omkring forsvaret af Thule Air Base, som bemandes af det amerikanske forsvar, 

kunne foredragsholderen oplyse, at det forholder sig således, at russerne snart vil være i 

stand til at nå basen fra de nordlige egne i Rusland. Hvis man kobler den mulighed med 

onde hensigter, kan det hurtigt blive nødvendigt for USA at forstærke sin militære 

tilstedeværelse i Thule. I den forbindelse blev det nævnt, at Rusland besidder hypersoniske 

missiler (missiler, der flyver lavt og med en hastighed, der er mange gange lydens).  Det 

forholder sig således, at amerikanerne er godt på vej med at udvikle isenkram af samme 

art.  

 
Billede fra: Shippingwatch.dk (modificeret) 
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USA frygter Kina, både som militærmagt og som handelsmagt. I relation til 

Arktis er amerikanerne bekymrede for de kinesiske aspirationer om at få etableret en 

”Polar Silkevej,” altså en skibsrute via Arktis, hvorved Kina kan blive forbundet med Europa. 

I den forbindelse blev det nævnt, at den kinesiske flåde for tiden har så mange orlogsskibe 

i produktion, at man nærmer sig 300 – samme antal som USA. Hvis Kina fortsætter med at 

bygge skibe i det nuværende tempo, er det ikke umuligt at det vil kunne nå de 600 skibe 

som USA havde som mål mod afslutningen på den kolde krig. Den kinesiske 

produktionskapacitet er i dag den amerikanske massivt overlegent. 

I det store magtpolitiske spil mener Peter Viggo Jakobsen, at vi vil komme til at 

opleve en amerikansk-russisk enighed om, at russerne får og beholder Krimhalvøen og 

amerikanerne får og beholder Thule. USA vil øge sin tilstedeværelse i Grønland. I tråd med 

det oprettede USA et konsulat i Nuuk sidste år. Nuuk er Grønlands hovedstad. Rent 

økonomisk yder USA en årlig økonomisk støtte til Grønland. Støtten består af en 

hjælpepakke på 12,1 mio. US$. Set under ét har USA i et Arktisk perspektiv genoptaget sin 

tilstedeværelse i Island. Det skete i 2017, hvor Keflavik basen blev reaktiveret, efter at 

basen har været pakket i mølpose i mere end 10 år. Senest har man i juli 2021 deployeret 

amerikanske F-15 jagerfly fra baser i England til Island for at udøve ”air policing” i 

luftrummet over og omkring Island. I relation til dette har den amerikanske flåde 

reaktiveret ”2nd Fleet” i 2019. Flåden blev meldt operativ i oktober samme år. 

Rigsfællesskabet har et mål om at skabe et lavspændingsområde i Arktis. 

Parterne er enige om, at man har et særligt sikkerheds- og forsvarspolitisk ansvar i Arktis 

og Nordatlanten. Fremadrettet har man ønske om at kunne overvåge og følge de stadig 

stigende aktiviteter i området. Man har til hensigt at investere i højteknologiske, 

ubemandede systemer og kapaciteter. Indsatsen drives ikke af Rigsfællesskabet alene, 

men skal ske i samarbejde med både USA og andre NATO- stater i området. Peter Viggo 

Jakobsen nævnte, at det politiske fodarbejde i forbindelse med indhentning af tilslutning 

fra Færøerne og Grønland til etablering af radaranlæg og andre anlægsarbejder endnu ikke 

er på plads. Men det er på høje tid, at man kommer i gang med at få etableret et 

overvågningssystem for Grønland og Færøerne. Det skal rigtignok gennemføres for de 

danske skatteyderes penge, men sagen er den, at hvis ikke man fra Rigsfællesskabets side 

gør noget, vil amerikanerne komme og ”hjælpe” os, mener Peter Viggo Jakobsen.  

Foredragsholderen nævnte, at fra Grønlandsk side opfatter man amerikansk 

tilstedeværelse i landet som demilitarisering.  

Rigsfællesskabet har efter Peter Viggo Jakobsen et indflydelsesmæssigt lod, der 

svarer til det man er, nemlig en småstat. Så hvis Rigsfællesskabet ønsker at få indflydelse 

på, hvordan forholdene udvikler sig i Arktis, forudsætter det, at man fra fællesskabets side 
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bliver i stand til at spille ud med initiativer, der kan udfolde sig succesfuldt. For at det skal 

kunne lede frem til noget, der af de andre interessenter er værd at tage i betragtning, er 

der behov for at man: 

a. Søger sig fuldt informeret om det, andre interessenter ønsker i relation til Arktis, 

b. at man sætter sig i stand til at tilbyde løsninger på fælles problemer, 

c. at man evner at optræde upartisk og 

d. at man bidrager til at betale for implementering af de fælles løsninger. 

 

Peter Viggo Jakobsen mere end antydede, at i omhandlede spil gælder, at ”Timing is 

everything.” Han pegede på, at amerikanerne halter bagud, fordi de i relation til en egentlig 

militær tilstedeværelse i Grønland endnu ikke har foretaget sig noget alvorligt. Det udsagn 

baserede han blandt andet på, at forholdene på Thule Air Base set i bakspejlet stort set er 

status quo. 

Fra dansk side er man af den opfattelse, at den slags investeringer, som kineserne 

har foretaget og ønsker at foretager fremadrettet, ikke er i orden. Til den ende er der 

tidligere på året blevet vedtaget en ny dansk lov om udenlandske investeringer. Den er 

især rettet imod kinesiske investeringer i Grønland og på Færøerne. Der er tale om 

investeringer i såvel fiskeri som minedrift i både Grønland og på Færøerne. Kinesiske 

initiativer m.h.t. udvinding af sjældne jordarter i Grønland kan heller ikke godkendes fra 

dansk side. Stenen i skoen er især, at man mener, at der er så graverende problemer af 

miljømæssig karakter, som man holder på, at kineserne ikke kan leve op til.  

  En del medborgere i den grønlandske befolkning er forhippet på at komme 

under USA’s beskyttende vinger. Også fra politisk hold er der indflydelsesrige grønlændere, 

som går så langt som at ønske en nærmere tilknytning til De Forenede Stater. I det stykke 

mener Peter Viggo Jakobsen, at de disse politikere burde gøre sig selv og den grønlandske 

befolkning den ulejlighed, at tage på besøg i Puerto Rico, der er en amerikansk dominion, 

eller i nogle af reservaterne for de oprindelige amerikanske indbyggere (indianerne på 

gammeldags dansk). Der vil man nemlig kunne få en fornemmelse af, hvordan det 

etablerede USA (ikke) tager sig af deres medborgere. Det bedst opnåelige for 

grønlænderne er efter Peter Viggo Jakobsens mening, at de kan få det som 

puertoricanerne, blot med dårligere vejr. 

Spørgelysten var stor under hele foredraget. Der var ikke mindre end 49 

medlemmer og gæster i spisesalen på 1. sal i Nordre Magasin i Kastellet den aften. De fik 

muligheden for at overvære professorens knippelgode og meget interessante foredrag om 

et vanskeligt og delikat emne. Han holdt den vanlige gode fortællestil med præcise og klare 

udmeldinger om, hvordan han mener situationen kan komme til at tegne sig. 
Erling Flebbe 
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Professor Peter Viggo Jakobsen – æresmedlem i FOUAT Københavns Kreds 

 

Det turde være kredsmedlemmerne bekendt, at Peter Viggo Jakobsen har været 

mediestof i dette efterår, ligesom han gennem årene tidligere har været det. Det skyldes hans 

evne til baseret på en omfattende analyse og viden om forsvars- og sikkerhedspolitiske 

forhold at sætte fokus på ømme punkter på såvel det politiske som det militære område. 

 

 
Nyt æresmedlem i FOUAT Københavns Kreds –  

lektor og professor Peter Viggo Jakobsen 

 

Den kritik, der på denne måde rejses, er ikke altid lige velkommen hos 

beslutningstagerne på disse områder. Det er blevet hævdet, at Peter Viggo Jakobsen er blevet 

anmodet om at begrænse sine kritiske indlæg i medierne, men det har ikke været muligt at få 

beskrevet forløbet af de involverede instanser, Forsvarsakademiet og Forsvarsministeriet. 

Peter Viggo Jakobsen har dog efterfølgende over for sine kolleger bekendtgjort, at han 

fremover vil holde en betydelig lavere profil i offentligheden. 

Det er en skam! I et liberalt demokrati er der netop brug for, at offentligheden får 

kendskab til myndighedernes synspunkter og handlinger og bliver mødt med kritiske analyser 

og spørgsmål således, at konklusionerne kommer til at fremstå på et oplyst grundlag. 
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At lægge sig ud med de øverste cirkler i Forsvaret er naturligvis ikke omkostningsfrit, men 

der er heldigvis nogen, der tør løbe risikoen, fordi deres baggrund er i orden og Peter Viggo 

Jakobsen er en af dem. Han er professor ved Syddansk Universitet og lektor ved 

Forsvarsakademiets Institut for Strategi. Han mestrer med sin store viden på sit fagområde på 

fremragende måde at formidle viden om ofte komplicerede emner. Og om disse går han ikke 

af vejen for at fremkomme med utraditionelle iagttagelser og løsningsmodeller.  

For netop den indsats er han tidligere blandt andet blevet tildelt Columbus-prisen. Det er 

en pris, der overrækkes en person eller institution, der i den offentlige debat holder fast i 

ideerne om demokrati, ægte politisk engagement og betydningen af saglige argumenter. 

Når man lytter til Peter Viggo Jakobsen, er man ikke et øjeblik i tvivl om, at 

ytringsfriheden for ham er et af demokratiets grundelementer. Det samme gør den 

amerikanske forfatter og filosof Noam Chomsky, der mener, at hvis man virkelig går ind for 

ytringsfrihed, så tror man på, at alle har lov til at ytre sig - også de, der fremkommer med 

synspunkter, man overhovedet ikke kan dele. For hvis man ikke mener, at de må det, så 

tror man ikke på ytringsfriheden. De øverste beslutningstagere i det danske Forsvar kunne 

måske lære et og andet af Peter Viggo Jakobsen og Noam Chomsky. 

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste (FOUAT) Københavns Kreds har ikke 

mulighed for at uddele priser, men vi kan give et skulderklap for en særdeles god og 

troværdig indsats for debatmiljøet, som Københavns Kreds også har nydt godt af ved flere 

lejligheder. På moderne flyverjysk hedder det, at vi giver ham et ”well done” ved at tildele 

ham æresmedlemskab i kredsen. Så hermed proklameres – til almindelig oplysning for 

kredsmedlemmerne – at professor Peter Viggo Jakobsen er æresmedlem af FOUAT 

Københavns Kreds fra den 14. oktober 2021 at regne.  

Det var under stående ovationer, at professor Peter Viggo Jakobsen efter foredraget 

om Grønland og USA fik overrakt et diplom for æresmedlemskabet. 

Erling Flebbe 


 

Den 28. oktober havde kredsen besøg af kommandørkaptajn Jens Birkebæk Bach, som er 

Chef for Frømandskorpset. Han holdt foredrag om netop Frømandskorpset og dets 

operative virke. 

Kommandørkaptajnen indledte med at forklare, at Marinestation Kongsøre, 

hvor Frømandskorpset har domicil, er en enestående perle i Isefjorden. Stedet er omgivet 

af selve fjorden, en smuk og idyllisk skov ligesom man har egen havn. Mere udsøgt kan det 

virkelig næppe være, mente han. Stedet skiller sig positivt ud fra nær sagt alle andre af 

Forsvarets mere eller mindre grå kaserneområder. 
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Kommandørkaptajn Jens Birkebæk Bach 

 

Kommandørkaptajnen kom på intet tidspunkt under foredraget ind på, hvor 

stort korpset er, rent mandskabsmæssigt. Rent historisk daterer det danske Forsvars 

Frømandskorps sig tilbage til 1957. Dengang indså Søværnet, at der var et behov for at 

kunne eksekvere en række militære opgaver, som alene et korps af det format kan løse. 

Den danske pioner på feltet var Robert Christensen. Han havde en fortid som sømand og 

deltog i 2. verdenskrig som sådan. Men inden 2. verdenskrig sluttede, nåede han at blive 

aktiv i det britiske Special Operations Executive. Robert Christensen blev — ligesom de 

fleste andre i de efterfølgende mange år —uddannet og efteruddannet dels hos Royal 

Navy, dels hos US Navy. Robert Christensen, der var aktiv, driftig og fremsynet, var blandt 

andet med til at lægge grundstenen til den enhed i den amerikanske flåde, der blev 

oprettet i 1962, og som senere og endnu i dag er kendt som ”NAVY Seals.” Enheden er nu 

om stunder en betragtelig og slagkraftig militær enhed. 

Foredragsholderen forklarede, at ansøgere til Frømandskorpset kommer fra 

såvel Søværnet som Hæren, men det er også helt sædvanligt, at der er et betragteligt antal 

ansøgere til optagelse i korpset, som kommer ”lige fra gaden.” Ansøgernes 
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uddannelsesmæssige ballast dækker et meget bredt spektrum af det danske samfund. 

Blandt de ansøgere, der har en militær uddannelse som baggrund, kan man møde alt lige 

fra menige over befalingsmænd til officerer. Under selve uddannelsesforløbet skæves der 

ikke til kandidaternes militære grader. Det samme gør sig gældende under de indledende 

patruljemæssige operationer efter endt uddannelse. Det der tæller er, at alle er i stand til 

at yde til en holdindsats. 

Umiddelbart kan betegnelsen ”frømand” få én til at tænke ”operationer under 

vand.” Det er for så vidt rigtigt nok, forklarede kommandørkaptajn Bach, men reelt 

opererer Frømandskorpset i alle elementerne. En frømand kan blive kastet ned med 

faldskærm over vand og over land, han kan også blive befordret med køretøj over land for 

at udføre sine opgaver undervejs – eksempelvis om livvagt – eller i mål-området nær ved 

eller langt fra kysten. Frømænd opererer også over kysten, hvor de bliver sat ud fra 

overfladeskib eller ubåd (det sidste ikke så meget længere, i hvert fald ikke fra danske 

ubåde), svømmer ind til kysten og derfra går i land til et operationsområde. Men en 

frømand kan også marchere over lange strækninger endda over meget lange perioder.  

Foredragsholderen nævnte kort den aflysning af det hold, der skulle have været 

startet i begyndelsen af november i år. Korpsets chef fandt det naturligvis ærgerligt, at man 

ikke fik holdet startet op. På den anden side medgav han som enhedschef, at hvis man fra 

Forsvarets (og fra politisk) hold ikke har ment at kunne finde midlerne til aflønning af 

aspiranterne, og til sin tid de nyuddannede frømænd, måtte man afholde sig fra at starte 

uddannelsen op. Især mente foredragsholderen, at det var en bitter pille at sluge for 

aspiranterne, fordi han var sikker på, at de alle har gjort sig umage med – over længere tid 

endda – at forberede sig til optagelsesprøven, især med at komme i en super fysisk form 

før optagelse på den eftertragtede og meget krævende uddannelse.  

Chefen for Frømandskorpset nævnte, at udvælgelse og uddannelse af soldater 

til Frømandskorpset er omgærdet af en masse myter. Faktum er, at der i gennemsnit 

kommer ca. en håndfuld elever igennem elevskolen om året. Det årlige ansøgerantal ligger 

på ca. 200. Uddannelsen stiller selvsagt – som før antydet – meget store krav til fysik. Men 

igen, det enkelte individs modenhed er af meget afgørende betydning. Hvis man ikke ligger 

langt over norm, hvad angår viljestyrke, har man ikke nogen fremtid inden for korpset. Og 

er det sådan, at man er eminent dygtig på alle parametre, men i øvrigt udmærker sig ved 

at være en enspændernatur og sig selv nok, jamen så er broerne også brændte. For inden 

for korpset er det alfa og omega, helt ubetinget endda, at man besidder ekstremt gode 

samarbejdsevner. Kernen i uddannelsen og udvælgelsen er evnen til at yde til holdet. Det 

er det, der er i fokus, det er holdets evne til at yde den helt ekstraordinære indsats, der 

danner den helt unikke effekt. 
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Frømandskorpset har siden sin oprettelse opereret på næsten alle 

breddegrader. Det seneste kvarte århundrede har korpset været indsat i skarpe 

operationer på Balkan, i Irak, Afghanistan og flere steder i og langs det afrikanske 

kontinent. Men især i tiden efter angrebet på World Trade Centre i september 2001 har 

Frømandskorpset været indsat i mange operationer i udlandet. I perioden 2008 – 2014 har 

Søværnet, og herunder også Frømandskorpset, været indsat i en række operationer med 

fokus på at dæmme op for piraters hærgen, især i den del af Det Indiske Ocean, der ligger 

ud for Afrikas Horn. Opgaven har været på forskellig måde at bekæmpe pirateriet, 

herunder boarding (:ͻ entre med magt) af piraternes skibe og pågribe formodede pirater 

med henblik på at bringe dem for en domstol.   

 

 
Danske frømænd i færd med at boarde formodet piratskib.  

(Foto: Forsvaret) 

 

De skarpe operationer, Frømandskorpset deltager i, er selvsagt ikke ufarlige. 

Og det kan gå galt. Et af de tilfælde, hvor det var tæt på at koste en frømand livet var under 

en boarding i 2011, hvor et mistænkt fiskefartøj blev tjekket. Her åbnede en pirat ild med 

et maskingevær, og en dansk frømand blev ramt i hovedet. Heldigvis for ham bar han en 

kevlar-hjelm, der gjorde at han slap med mindre brandsår på hovedet. 
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Kevlar-hjelm med skudhul og fragment af projektil til venstre i billedet. 

(Foto: Udsendtafdanmark.dk) 

 

Senest nu i 2021 er der opgaver at løse sammen med fregatten Esbern Snare i 

Guineabugten. 

  

 
Fregatten Esbern Snare i Guineabugten.  

(Foto: Forsvaret) 
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Sideløbende hermed løser Frømandskorpset også opgaver for det øvrige 

samfund, især politiet, men også andre offentlige myndigheder, i nationalt regi naturligvis. 

Foredragets gennemførelse blev desværre i nogen grad hæmmet af, at de viste 

PowerPoint-billeder var af farvemæssig ringe kvalitet. Et forhold kommandørkaptajnen 

ikke havde lod og del i. Det forholdt sig sådan, at en af foredragsholderen medbragt 

computer ikke kunne tilsluttes de opkoblinger, der er i Gamle Varmecentral. Den 

derværende FIIN-computer kunne ikke bruges, fordi den ikke er forsynet med PowerPoint 

software. Tilbage stod en løsning med en separat fremviser, som venligst blev udlånt af 

Det Militære Læseselskab Rendsborg. Fremviseren viste sig imidlertid at være behæftet 

med en fejl, der gjorde, at farverne rød/gul/blå ikke kunne justeres på plads og dermed 

overlejres. Der var med andre ord tale om forringet billedkvalitet. Det havde dog ikke 

væsentlig indflydelse på den information, som blev kredsen bibragt om Frømandskorpset. 

Dette foredrag blev for første gang — efter en lang pause på grund af Covid-

19’s hærgen — igen gennemført i Gamle Varmecentral i Kastellet. Kredsen synes (bank 

under bordet) at være tilbage på det vante spor. Nu mangler der blot, at arbejdet med at 

skybrudssikre Kastellet gøres endeligt færdigt og brolægningen i de gamle kasernegader 

bringes tilbage til sin oprindelige stand.  

Der var mødt 41 kredsmedlemmer og gæster op til aftenens foredrag. 

 

 Erling Flebbe 


Foredragssæson 2022-I 

Det er helt normalt, at der i dette nummer af MEDDELELSER, altså årets Januar-

Februar-nummer bliver bragt oplysninger om den kommende foredragssæson, det vil sige 

for vintermånederne januar og februar samt den første forårsmåned i året.  

Det har holdt lidt hårdt denne gang. Når tingene har været en smule i hårdknude, har 

årsagen været den, at kredsbestyrelsen gerne ser forsvarsminister Trine Bramsen træde 

på podiet for at forklare sit syn på Forsvaret i dag. Der burde være nok at fortælle om. Det 

har virkelig trukket i langdrag med at få en aftale i hus. Kredsen har rettet henvendelse 

siden juni 2021. Men nu (2. december 2021) er der lys for enden af tunnellen. 

Forsvarsministeren har givet tilsagn om at møde op torsdag den 3. marts 2022. 
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Forsvarsminister Trine Bramsen. 

Foto: Keld Navntoft 

 

De øvrige foredragsholdere i foredragssæson 2022-I er:  

Først et tilsagn fra forfatter Thomas Harder. Han kommer torsdag den 20. januar og 

foredrager om ”Kryssing – manden, der valgte forkert.” Det emne har han skrevet en 

aldeles udmærket bog om. 

 

 
Forfatteren Thomas Harder 

Foto: Dansk forfatterforening. 



Side - 19 - af 40  

  


 

Dernæst kan vi se frem til et foredrag af forsvarsattachéen ved den herværende 

tyske ambassade, oberstløjtnant Kai Prozeske. Han vil føre os ind i tingenes tilstand i 

Bundeswehr, altså det tyske forsvar anno 2022. Det vides, at oberstløjtnanten taler dansk, 

men har bedt om at måtte fremlægge foredraget engelsk. Det gør han torsdag den 3. 

februar. 

 

 
Forsvarsattaché, oberstløjtnant Kai Prozeske 

Foto: kreiszeitung.de 


 

Foredragssæsonen sluttes af med, at politikommissær og vagtchef i København 

Politi, Jesper Rytter Frandsen holder foredrag torsdag den 17. marts 2022. Emnet er 

Politiets operative indsats. Han vil føre os ind i, hvorledes det danske politi løser større 

politimæssige opgaver, der ligger ud over det, hr. og fru Danmark opfatter som ordinært 

politiarbejde. Politiets samarbejde med Forsvaret vil også blive berørt. 
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Generalforsamling i Københavns Kreds 

Kredsen afholder generalforsamling torsdag den 17. februar 2022 kl. 19:00. 

Dagsordenen er i henhold til foreningens vedtægter. 

På valg til Københavns Kreds’ bestyrelse er denne gang: 

Bo Haugaard, kasserer. 

Per Brix-Knudsen, logistik,   

Jørgen Houlberg Nielsen, bestyrelsesmedlem, 

Per Kristian Madsen, formand for skydeudvalget og 

Henning Mortensen, bestyrelsesmedlem.   

 

Bemærk at hvis man mener at sidde inde med emner til dagsordenen, som bør løftes 

til behandling på repræsentantskabsmødet i april, vil det være en fordel at få det lagt op 

via kredsens bestyrelse, henholdsvis at lægge det på direkte på generalforsamlingens 

dagsorden. 

Generalforsamlingen følges op med hyggeligt samvær. Ved en tidligere 

generalforsamling er der truffet bestemmelse om, at man ikke betaler for deltagelse i 

generalforsamlingen, altså selve generalforsamlingen plus den efterfølgende 2. halvleg i 

Hestestalden.  

Aftenens forløb er ganske uformelt. Diverse indslag fra medlemmerne hilses meget 

velkomne, idet dog formanden beder om at måtte få besked herom i god tid forinden, og 

ikke senere end tirsdag den 8. februar 2022. Samme dato er i øvrigt sidste frist for 

tilmelding til deltagelse i generalforsamlingen. 
 


Pistolskydning 

 

År 2021 blev så det år, hvor kredsens pistolskytter igen genoptog sine 

skydninger. Dog i begrænset omfang idet kun Landsskydningen blev gennemført og det 

med støtte fra bestyrelsen i Skyttelauget, idet vores godkendelser fra politiet lader vente 

på sig. 

Det har været et langt sejt træk med at få aftaler på plads med indmeldelser, 

SKV (Skytteklubbernes Våbenregistrering) godkendelse fra politiet. Alle godkendelserne 

skulle gerne være på plads inden udgangen af december, så vi igen kan stå på egne ben. 

Vi har fået rigtig gode forhold på Hanebjerg Skyttecenter med indendørs 25 

meter pistolbane, opholdslokale, køkken og toilet alt sammen opvarmet. 
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Alle vore ønsker vedrørende skydningernes gennemførelser fremover er blevet 

opfyldt og godkendt. Alle skydedage i 2022 er også på plads. Så vi glæder os til at starte op 

i april 2022 og det med nye Walter pistoler. 

NB! Der er altid plads til nye skytter. Kom og besøg os og se, om det er noget 

for dig. Der er altid varm kaffe på kanden og måske et stykke kage. 
                                                                                             

                                      Per Kristian Madsen 

                                                                                                                                               Skydeudvalgsformand                                                                                                      

                           Tlf. 4043 2361 



 

Der vil sædvanen tro efter foredrag være et efterfølgende traktement i 

Hestestalden til en kuvertpris á kr. 150.  

Tilmelding bedes venligst foretaget på de fremlagte tilmeldingslister eller til 

formanden via hjemmesiden tilmelding.fouat.kbh.kreds@gmail.com. Gerne i god tid og 

senest tirsdagen ugen forud kl. 12:00. Garderoben forefindes ved hovedindgangen til 

Hestestalden henholdsvis på 1. etage.    

Det bemærkes, at alle yderdøre til Kastellets bygninger er aflåste efter normal 

arbejdstids ophør, hvorfor medlemmerne – for at få adgang til Nordre Magasin – skal ringe 

på ved porten på den til formålet opstillede dørklokke.   

 

 

. 
 

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS KREDS 
 

Formand: Oberstløjtnant Tonni Schumann, Ørnevænget 8, 4060 Kirke Såby  

 5186 1820- : tonni.schumann@gmail.com  
Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde  

 5814 0624 - : h.janns42@gmail.com  
Kasserer: Premierløjtnant Søren Nør, Falkevej 22, 4261 Dalmose  

 2536 3574 - : falk4261@gmail.com        Bank: Reg.nr. 1551 Konto nr. 351171 3919  

 
Kære medlemmer! 
 

Så er vi ved at være ved vejs ende med 2021. Så her er årets sidste indlæg. 

Tirsdag d. 9. november havde vi – i samarbejde med Hjemmeværnsforeningen for Slagelse 

og omegn - besøg af 60-årige politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjælland og Lolland-Falsters 

politi.  

mailto:tilmelding.fouat.kbh.kreds@gmail.com
mailto:tonni.schumann@gmail
mailto:h.janns42@gmail
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I alt 41 personer var mødt frem og fik et godt indblik i Kim Klivers karriere i 

politiet, krydret med en lang række sager, som han har været involveret i på den ene eller 

den anden måde.  

 

Et godt fremmøde 

Kim Kliver begyndte i politiet i 1983. Som ung var Kim Kliver PET-agent og 

arbejdede blandt andet på sagen om Blekingegadebanden. Kim Kliver bliver også kaldt 

Høvdingen fra Havdrup. Og høvding har han i overført betydning været, siden han i 1996 

blev udnævnt som vicekriminalkommissær i terrorafdelingen i Politiets 

Efterretningstjeneste. 

Med hvad kollegaer beskriver som en passioneret og fokuseret indsats, har den 

nuværende politiinspektør hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi bevæget sig igennem 

utallige lederstillinger i det danske politi. Han har bl.a. været chef for Nationalt 

Efterforskningscenter (NEC) og dermed stået i spidsen for kampen mod rocker- og 

bandemiljøet. Som Kriminalinspektør i Vordingborg arbejdede han med bl.a. med 

æresrelaterede forbrydelser. I dag er han politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-

Falsters Politi og arbejder nu med alt fra indbrud til grænsekontrol. 

Det var en meget underholdende og politiinspektør, der på lidt mere end to 

timer – uden pause – førte os igennem sine 38 år i politiet. Han roste flere gange 
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samarbejdet med Forsvarets og Hjemmeværnets personel, der som han udtrykte det, altid 

gik dedikeret og ansvarsfuld til de stillede opgaver. 

 
Kim Kliver fortæller om rocker- og bandegrupperinger (Fotos: Tonni Schumann) 

   

                     
Kim Kliver i samtale med Jørgen Fried Pedersen 
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Kim Kliver, Eigil Schønning og Tonni Schumann ved færgehavnen i Rødby Havn i 2016 

i f.m. forsvarets støtte til grænsekontrol. (Foto fra Internettet) 

 



Pistolskydning 

 
Frokost efter præmieskydningen d. 29. august. I midten ses Erik Olsen. 

(Foto: Tonni Schumann) 
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Hen over sommeren har vi igen gennemført vores del af 

landspræmieskydningen på pistol. Vi var som omtalt i sidste nummer i alt 8 skytter til 

skydningerne, nemlig Jesper Keincke, Holger Janns, Søren Larsen, Erik Olsen, Helle 

Jürgensen, Frank Fjordvald, Kurt Hasselby Jensen og Tonni Schumann. Resultatet af 

Landskonkurrencen er blevet offentliggjort og der skal hermed lyde et STORT TILLYKKE til 

Erik Olsen, der blev nummer to med 213 point. Vinderen blev Gert Riber Schultz fra 

Fynskredsen med 221 point. 



 

Kredsen har fået tilgang af et nyt medlem. FOUAT’s forretningsfører Erik 

Dreyer-Andersen er flyttet fra København til Næstved og har valgt at flytte sit medlemskab 

fra Københavnskredsen til vores kreds. Velkommen til, Erik. 

 

 
Orlogskaptajn Erik Dreyer-Andersen 
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Tilbage er kun at sige tak til hver enkelt af jer for udvist interesse og opbakning 

til kredsens arrangementer i endnu et corona-ramt år. Det lykkedes trods alt at 

gennemføre en generalforsamling, en sommerudflugt, den årlige pistolskydning og et 

foredrag. 

Jeg vil ønske jer alle og jeres familier en rigtig Glædelig Jul samt et Godt og 

Aktivt Nytår. Vel mødt til forhåbentlig mange gode arrangementerne i 2022.  

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 

 

Svendborgs sidste nulevende frihedskæmper? 
 

Flygtede i kajak over Øresund 
til sikkerheden i Sverige! 
 
 På bordet ligger Mogens Otto Sands frihedskæmperarmbind. Bleget af tidens 
tand. Mogens betragter det og siger: ”Det er mit klenodie, som jeg vil have med mig i 
kisten, når jeg dør. Jeg er født i 1922 og fylder derfor 100 år næste gang. Under 2. 
Verdenskrig blev jeg indkaldt til Gardehusarerne i Næstved. Heste havde vi ingen af, for 
dem havde tyskerne allerede taget. Men jeg var jo i pansersektionen med stilling som 
underkorporal. Min bedste soldaterkammerat var Anker Jørgensen, som senere gik hen og 
blev statsminister. Jeg har stadig et billede af Anker Jørgensen i min lejlighed på 
Plejecentret i Stenstrup. Efter ca. 5 mdrs. tjenestetid blev vi ”hjemsendt” af tyskerne”. 
 

mailto:
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Mogens Otto Sand 

 
Herefter gik han ind i Modstandsbevægelsen i København. Han udførte bl.a. 

kurértjeneste for byledelsen. Mogens: ”Alle kendte mig som en, der forstod at holde sin 
kæft. Derfor blev jeg udvalgt. Men jeg kom i Gestapos søgelys, måtte gå ”under jorden” - 
og min flugt til Sverige blev organiseret. En utraditionel flugt. Vi var to mand som skulle ro 
i hver sin kajak over Øresund til Sverige i ly af mørket. En farlig plan, idet farvandet var fyldt 
med tyske patruljebåde. Min makker var en engelsk flyver, skudt ned over Danmark, som 
Modstandsbevægelsen hjalp til Sverige”.  

Mogens: ”Vi talte ikke et ord undervejs i de 6 timer, som kajakturen varede. 
Men heldet var med os. Vi nåede til Sverige”. Mogens tilføjede: ”Jeg var så udmattet, da vi 
kom i land nord for Helsingborg, at jeg måtte hjælpes ud af kajakken. Og flyveren kom hjem 
til England igen”. 

I Sverige gjorde Mogens tjeneste ved Den Danske Brigade, hvor han blev 
oplært i at kæmpe i Danmark. De kom dog aldrig i kamp. 
 Men den 5. maj 1945 sejlede brigadestyrkerne med færgen fra Helsingborg til 
Helsingør. Her overnattede de i dokken på Helsingør Værft - i mangel på bedre logis. Og så 
gik de ad landevejen til København. Mogens: ”Med et stop ved Ryvangen, hvor vi havde 
en mindestund. Jeg havde hørt at Grev Lennart fra Hvidkildes grav befandt sig her. Jeg så 
graven, og tankerne gik til Sydfyn”. 

Mogens Otto Sand: ”Det var min historie, og tja, nu ”sitter” jeg her på 
Stenstrup Plejecenter. Hvorfor var du med? Fordi det lå i mig at kæmpe for Danmark, mod 
tyskerne!” 
 



Side - 28 - af 40  

  

 
Selvportræt af Mogens Otto Sand 

 
FAKTABLAD 
 
Mogens Otto Sand. 
Overtog fra sin far, Sands Magasin (isenkram) Vestergade 40 i Svendborg. 
Passioneret kunstmaler og orienteringsløber. 
Boede i 25 år i Costa Del Sol sammen med sin hustru og sine døtre. 
Vendte hjem til Danmark i 1998, da han blev enkemand. 

Tekst og fotos: Palle Christiansen 
                                                                                                                          

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  

 

På højskole dag og aften 

Onsdag den 27. oktober var en smuk dag, og i Gram – tæt på Haderslev og 

Vojens – mødtes 16 deltagere til hvad, der skulle blive den sidste aktivitet i Sydjysk Kreds. 

Målet var Sønderjyllands Seniorhøjskole. Efter ankomst og kaffe i højskolens 

bibliotek havde forstander Annemarie Morris lovet at fortælle os om ”Den danske højskole 

og Seniorhøjskolens aktiviteter”. Det skete ved et foredrag, hvor Annemarie Morris med 

baggrund i sine egne oplevelser stående i to timer fortalte om sit eget liv og sit arbejde 

med folkelig oplysning i højskoleform. 

mailto:hans.vedholm@gmail
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Det blev en enestående oplevelse for alle. Her var der en ægte ildsjæl, der 

fortalte og tryllebandt os. Det var fantastisk at høre, hvordan Annemarie Morris havde 

fundet vej gennem et langt og spændende liv med masser af udfordringer, som hun altid 

havde kastet sig over og fået noget godt ud af. 

For kort tid siden købte hun den nuværende højskoles bygning, der tidligere 

havde huset VUC, der måtte ophøre med sine sønderjyske aktiviteter efter en række 

skandaløse forhold. Det var en præstation i sig selv, men højskolen er ikke en traditionel 

højskole med lange ophold, indkvartering, mange fag og lærere og en stor stab. Højskolen 

er faktisk kun forstanderen selv, og den henvender sig først og fremmest til seniorer. Og 

seniorer kan ikke være på skolebænken i mere end højst fire dage. 

Så laver hun aktiviteter for dem med mange forskellige emner. Og lærerne 

kommer udefra og er engageret til netop det kursus. Hvis der skal indkvarteres i Gram, så 

benytter man sig af Gram Slotskro og dets anneks. Maden kommen udefra, så der er kun 

brug for nogle få hjælpere og en person til at opdatere hjemmesiden 

www.seniorhøjskole.dk 

Og de fleste aktiviteter foregår slet ikke på højskolen, men ved arrangementer 

der er spredt ud over Sønderjylland. Det kan være musikforestillinger i Sønderborg eller 

besøg på historiske steder, og så transporteres deltagerne rundt i busser og indkvarteres 

på lokale hoteller. 

Og noget tyder på, at det er en stor succes. Markedsføringsomkostningerne 

består i opdatering af hjemmesiden og annoncer i Jyllands-Posten og Kristeligt Dagblad, og 

når det sker, er arrangementerne udsolgte i løbet af få dage. Det kan man godt forstå, for 

arrangementerne er unikke og gennemføres på en måde, som salig Grundtvig ville være 

misundelig på. 

Efter det spændende og medrivende foredrag blev vi vist rundt i højskolens 

lokaler og fik vist fotos og billeder, der viste den historiske udvikling i Gram, der engang var 

stationsby med egen jernbanestation. 

Vi blev indkvarteret i Gram Slotskros anneks, og klokken 19 fik vi serveret en 

dejlig treretters menu på højskolen, hvor vi sad ved et langt bord og nød både maden og 

nogle herlige vine. Der blev sunget flere sange, og vi indledte med Vera Lynns ”We’ll Meet 

Again”, der blev efterfulgt af andre gode og morsomme sange. Oberstløjtnant John de 

Taeje sang også ”Du er hele Fredericias vilde liv”, som officererne fra Fredericia har kendt 

gennem mange år. 
 

http://www.seniorhøjskole.dk/
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Middag på Seniorhøjskolen  

Ti medlemmer og seks ledsagere indtog en pragtfuld middag på højskolen 

 

Aftenen sluttede med kaffe og te i biblioteket, hvor snakken gik fint, indtil 

klokken nærmede sig midnat, og så var det bare god nat. Torsdag morgen var der en 

overdådig morgenbuffet på Slotskroen. 


Gram Slot en stor oplevelse 

Klokken 10:30 stod vi slotsgården på Gram Slot og blev modtaget af Svend 

Brodersen, som bød os inden for, og så startede han en fortælling, der var spændende som 

en kriminalroman og uhyre morsom og livlig. 

Svend Brodersen og hans kone Sanne købte i 2007 Gram Slot for 120 millioner 

kr. Hvordan, det kunne ske, var en fantastisk fortælling med mange vanskeligheder, som 

blev overvundet. I 2007 havde slottet stået tomt i 25 år, da det var blevet overtaget af 

banken og kreditforeningen. 
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Svend Brodersen, der slår ud med armene i baggrunden, 
 fortalte spøgelseshistorier under rundgangen på slottet. 

 

Uden for slottet stod der ”Adgang forbudt”. Det blev ændret til et stort 

”Velkommen”. Og så kom der ellers gang i sagerne. Landbruget, der også omfatter to andre 

godser, blev omlagt til økologisk landbrug, og der skete udvidelse i antallet af malkekøer 

til flere tusinde. Der kom også aktiviteter på Slotskroen, Avlsgården er ombygget til en 

kæmpestor foredrags- og koncertsal, og på den anden side af vejen er der indrettet 

restaurant til omkring 1.000 spisende gæster og en butik, hvor man kan købe en lang række 

lokale produkter. Det hele fortalt af Svend Brodersen, der viste os rundt.  

Men vi så også kælderen og de to øverste etager på slottet. De øverste etager 

har ikke været benyttet i over et hundrede år, men de er nu åbnet for offentligheden og 

for klubber og foreninger, der kan boltre sig i de historiske omgivelser med 

teaterforestillinger, rollespil og alt hvad fantasifulde sjæle kan finde på. 
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Gram Slot, dets landbrug og de mange aktiviteter dominerer i Gram. 

 
Og så spøger det naturligvis på slottet. Vi var i et soveværelse, hvor der ved 

brændeovnen var en tydelig rød afmærkning af blod, der stammede fra en flere hundrede 

år gammel grevinde, og hun spøger fortsat på slottet. Svend Brodersen fik os til at tro på 

historien, da han fortalte om en oplevelse, som han haft sammen med sin datter, da de på 

et tidspunkt overnattede i grevindens soveværelse. 

Vi fik en stor oplevelse, så kom Gram i hu. Der er masser af oplevelser i Gram 

og omegn, og et besøg kan stærkt anbefales. 
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Gram Slot er bygget ad flere omgange. Slottet med sine to sidefløje er fra midten af 1400-tallet 

 


Tæppefald 

Det var så det. Sydjyske Kreds ophører med at eksistere med udgangen af 2021. 

Det er på mange måder vemodigt, og flere af deltagerne i Gram ytrede da også et ønske 

om, at vi måske kunne mødes igen, for det har altid være lærerigt og dejligt at være 

sammen for vore medlemmer og for deres ledsagere, og der har til alle arrangementer 

været en rigtig god stemning. 

Vi får se. Men inden da skal der lyde et Glædelig Jul og Godt Nytår til alle 

medlemmer af FOUAT og deres familier. 

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  

 

Soldatens Dag 5. september. 

Vi stod på Trænregimentets bus fra Forsvar- og Garnisonsmuseum ved Soldatens 

Sten og kørte til DGI huset i Åbybro, hvor faneborgen blev opstillet. Det var 8. år, Soldatens 

Dag blev markeret for Danmarks udsendte. 

Efter velkomst ved brigadegeneral Jens Præstegaard stod Jammerbugts borgmester 

Mogens Gade for den officielle velkomst. Han tog udgangspunkt blandt andet i vigtigheden 

af, at vi husker ikke at tage vor frihed og privilegier for givet. Han sendte en dybfølt tak til 
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de udsendte og deres pårørende for deres uselviske tjeneste for friheden. 

Herefter var det gæstetaler major Kasper Winther, leder af overlæger for 

Flyvestation Aalborg. Han har været udsendt til Afghanistan og Mali og fortalte om sine 

personlige oplevelser i Afghanistan og hvor det også er vigtigt, at vi tænker på de udsendte 

og værdsætter deres indsats og ofre. 

 

 
Major Kasper Winther 

 

Under hele seancen spillede Flyvestation Aalborg Brass Band, et godt og skiftende 

arrangement. Jeg takkede dem for musikken. 

Afslutning ved brigadegeneral Jens Præstegaard og oberstløjtnant Uffe Uhler, som 

stod for det store arrangement.  

Herefter gik turen til Aalborg kaserne, hvor oberst Jess Møller Nielsen lagde krans. 

Vi ankom tilbage til Aalborg Garnisonsmuseum, hvor faneborgen blev opstillet til 

kranselægning ved Soldatens Sten, og efter kranselægningen var De Samvirkende 

Soldaterforeninger værter med vin og chips. 
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Oberst Jess Møller Nielsen ved Soldatens Sten 

 

.  

Paraden på Gammel Torv 

 


 

Trænregimentets Årsdag 2021 

På grund af Corona i sidste år blev Trænregimentets Årsdag udskudt til den 5. 

september i år, igen på Slotspladsen i Aalborg, hvor over 850 soldater tog opstilling med 
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Prinsens Musikkorps og Slesvigske Musikkorps, og der blev givet en orientering til flere 

hundrede tilskuere. Efter velkomst kom garnisonskommandant, oberst Jess Møller Nielsen 

og bød velkommen. Regimentets fane blev afdækket, kanonsalut over fjorden, og marchen 

startede gennem byen og sluttede ved Musikkens Hus. 

Her pakkede vi fanerne sammen og ventede på Trænregimentets busser, der kørte 

over til kasernen til garnisonens arrangement for de indbudte.   

Et rigtig hyggeligt arrangement, hvor vi så Danmarks ungdom. 

 

 
Paraden på Aalborgs Slotsplads 

 


Allehelgens dag 

Den årlige minde- og kranselægningsdag på Ålestrup for de 7 Engelske RAF-flyvere 

og de 6 Polske RAF-flyvere, der mistede livet under 2. Verdenskrig og blev begravet i 

Ålestrup. 
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Mindesøjlen 

på graven hvor de 13 dræbte RAF flyvere ligger begravet 

 

Det er også den dag, vi markerer Ålestrup Gruppens distriktsleder under 2. 

Verdenskrig ved afdøde smed Arne Dantofts og hustru Anna Dantofts grav. 

 

 
Arne Dantofts gruppe den 5. maj på Klantishøj 
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Mindedag for afslutningen af 1. Verdenskrig og kranselægning på SG Jørgen C. Jensen, VC 

 

 
Mindesøjlen for SG Jørgen Christian Jensen, VC., Kranselægning ved Knud H. Henriksen 

  

Den 11-11 klokken 11:00 i året 1918 blev våbenstilstandserklæringen for 1. 

Verdenskrig underskrevet. 

Vi mødes med fane for at markere dagen og mindes SG Jørgen Christian Jensen, som 

modtog Victoriakorset som belønning for en heltemodig indsats under kampene ved 

Noreuil i Frankrig den 2. april 1917. Han blev født i Løgstør, men udvandrede til Australien. 

I 1915 meldte han sig til den australske hær og i oktober sendt til kampene ved Gallipoli. 

Den første krans fra Australiens Ambassade blev lagt af tidligere folketingsformand 

Christian Mejdahl, den anden fra Vesthimmerlands Kommune ved Knud H. Henriksen. 


 

Kro og Kirke 

Vi mødes på Duus Vinkælder torsdag den 13. januar kl. 18:30 for at ønske hinanden 

et godt nytår. Når vi har fået støvet skyllet af halsen, går vi til Budolfi Kirke, hvortil 

Hjemmeværdistrikt Nordjylland har inviteret os. Her afholdes Militær Nytårsgudstjeneste 

kl.19:30. 
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Duus Vinkælder 

 


 

Næste år 

Vi har stadig til gode at besøge Jægerkorpset, Terma Aerostructures i Grenå, 

Koruplund Vingård på Mols, Løkken Bryghus og afvikling af generalforsamling. 

I håb om at vi igen kan ses i 2022 og kan nå det, vi ”mangler”, ønsker bestyrelsen en 

glædelig jul og et godt nytår. 

Franz Strehle 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Side - 40 - af 40  

  

Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER  
  DEADLINE  UDSENDELSE  

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

MEDDELELSER Nr. 243 (Maj-juni 2022) 01 APR 2022 15 APR 2022 

MEDDELELSER Nr. 244 (Juli-august 2022) 01 JUN 2022 15 JUN 2022 

MEDDELELSER Nr. 245 (September-oktober 2022) 01 AUG 2022 15 AUG 2022 

MEDDELELSER Nr. 246 (November-december 2022) 01 OKT 2022 15 OKT 2022 

 
 

  

 

OVERBLIK – FOUAT’S KALENDER 

Hvad  Hvem  Hvor  Hvornår  

Stiftelsesfest København Kastellet 09 DEC 2021 – 12:00 

Nytårsgudstjeneste Nordjyske Duus Vinkælder – Budolfi K.  13 JAN 2022 – 18:30 

Foredrag København Kastellet 20 JAN 2022 – 19:00 

Foredrag København Kastellet 03 FEB 2022 – 19:00 

Generalforsamling København Kastellet 17 FEB 2022 – 19:00 

Foredrag København Kastellet 03 MAR 2022 – 19:00 

Foredrag København Kastellet 17 MAR 2022 – 19:00 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                Redaktionen afsluttet den 6. december 2021 


