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NY FORSVARSMINISTER

Den 4. februar 2022 blev skatteminister Morten Bødskov udpeget som ny forsvarsminister i steder for Trine
Bramsen, der har været forsvarsminister siden den 27. juni 2019
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Registrering: ISSN 2445-5091.
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KØBENHAVNS KREDHENDES MAJESTÆT DRONNINGENS 50-ÅRS
REGERINGSJUBILÆUM

REPRÆSENTANTSKABSMØDE
FOUAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE
TORSDAG DEN 28. april 2022 KL. 10:00 I ODENSE
Mødested: Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Vibelundsvej 70, Odense V (Højstrup)
Endelig dagsorden:
Valg af dirigent. Formandskabet foreslår major Ove Møller Kristensen.
1. Beretninger.
a. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
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2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

b. Kredsformændenes beretning fra kredsene (max 5. min. pr. kreds).
c. Webredaktøren orienterer om hjemmesiden.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (2021).
Fremlæggelse af forslag til budget for 2023 til orientering. Fastsættelse af bidrag til
foreningen for 2023.
Valg af:
a. Formand. (Generalmajor Jens Erik Frandsen er villig til genvalg 2022 - 2026).
Behandling af forslag fra formandskabet.
a. Forslag til ændring af FOUAT’s vedtægter.
b. SWOT – analyse.
c. Status for FOUAT´s medlemskartotek ved forretningsføreren samt oplæg ved
Erling Flebbe om indsats for indsamling af manglende medlemsoplysninger.
d. Mulige annonceringsforslag m.h.p. hvervning af nye medlemmer.
Behandling af forslag fra kredsbestyrelserne.
Der er ikke indkommet forslag fra kredsbestyrelserne.
Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde.
Formandskabet foreslår torsdag den 27. april 2023 samme sted.
Eventuelt.

Umiddelbart efter afslutningen af repræsentantskabsmødet, vil der blive afholdt
formandsmøde med deltagelse af landsformanden og de fire kredsformænd.

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, Østerbrogade 56D, 3. sal, 2100 København Ø.
 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
oberstløjtnant Knud-Anton Knudsen R1
*10. oktober 1936 -  1. marts 2022
er afgået ved døden.
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Oberstløjtnant Knud-Anthon Knudsen (Privatfoto)

Knud-Anthon Knudsen hørte til blandt de ældre kredsmedlemmer med et langt
medlemskab af foreningen på sit CV. Han blev indmeldt i 1996. I foreningsregi stod hans
hu mest til pistolskydningerne. Når den disciplin var på kalenderen, var han hyppigt at finde
blandt kredsens skytter på skydebanerne. Han var en habil pistolskytte. Han var også rigtig
fin at have i sin midte, dels fordi han hørte til de sociale blandt mennesker, dels fordi han
på grund af sin ingeniørmæssige baggrund havde stor indsigt i skydevåbens funktioner og
anvendelser. Han øste gerne af sin store viden på feltet.
I privatlivet var han meget ivrig jæger og trivedes rigtig fint i naturen, som jæger
og som naturelsker. Han sluttede sin militære karriere som den sidste Chef for Hærens
Materiel- og Færdselsskole i Avedørelejren og blev dermed også sidste kommandant for
lejren. Han nærede store venerationer for Avedørelejren og de dertil knyttede foreninger
m.v. som rykkede ind efter Forsvarets exit. En af dem er Forstadsmuseet, for hvem han
ydede flere gode tjenester blandt andet ved at sikre, at den gamle officerspavillon vendte
tilbage til lejren efter en 10-årig ”udflugt” til Sjælsmark Kaserne, og også ved at sørge for,
at de gamle artillerigranater, der i dag er en del af lejrens udsmykning, blev bragt til veje.
Æret være oberstløjtnant Knud-Anthon Knudsens minde.
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Generalforsamling
København Kreds afholdt generalforsamling torsdag den 17. februar. Man
indledte mødet med 1 minuts stilhed for at mindes Per Graversen, der afgik ved døden i
2021.
Som dirigent for generalforsamlingen valgtes oberst Hans-Jørgen Bjerge
Pedersen.
Formanden, oberst Erling Flebbe og skydeudvalgsformanden, kaptajn Per
Kristian Madsen, kunne berette om kredsens virksomhed 2021. Året var, som 2020 og
2021, mærket af Covid-19. Det betød dels, at Klipfiskfrokosten i 2021 gled ud af
programmet, dels at foredragsvirksomheden var skåret ned til det halve, idet man ikke
havde haft mulighed for at gennemføre foredragene i foråret.
Aktiviteterne blev i september indledt med årets ekskursion, der gik til
Frihedsmuseet. Besøget blev, ved major Bo Madsens mellemkomst, gennemført på bedst
mulige måde. Foredragene løb af stablen i oktober og november. Vi fik professor Peter
Viggo Jacobsen til at foredrage om Rigsfællesskabets problemer med forsvaret af Grønland
og de problemer, der er med at få USA til at spille med i kapløbet om Arktis. Chefen for
Frømandskorpset, kommandørkaptajn Jens Birkebæk Bach, fortalte om Frømandskorpsets
operative virke. Militæranalytiker Jeanette Serritzlev fra Forsvarsakademiet fortalte om
informationskampen i Hong Kong. Oberst Sven Hjort og major Thomas Møller Kristensen
sluttede rækken af med at foredrage om F-16 flyenes 40 års tjeneste i Flyvevåbnet.
Med hensyn til leverancerne fra ISS Kantine, er standarden så nogenlunde. Der
er dog fortsat tilfælde, hvor tingene ikke rigtigt er blevet gennemført som aftalt.
Om årets skydninger oplyste skydeudvalgsformanden, Per Kristian Madsen, at
kredsen i 2021 kun nåede at gennemføre kredsskydningerne, hvor Københavns Kreds blev
nummer 2 ud af 3 kredses skydende hold.
Formanden kunne oplyse, at man i 2022 agter at fastholde aktivitetsniveauet
på linje med det tidligere år, altså 8 foredrag, Klipfiskfrokost, ekskursion, ni skydedage og
Stiftelsesfest.
Per Kristian Madsen kunne om skydningerne på pistol fortælle, at kredsen i
løbet af 2022 har sat 9 skydedage på kalenderen. 5 før sommerferien og 4 efter. Første
skydedag er tirsdag den 12. april. Skydelederen oplyste, at han ser meget frem til at kunne
tage de nye Walther pistoler i anvendelse.
Major Bo Haugaard, Københavns Kreds kasserer, fremlagde regnskabet for
2021 samt budget for 2022. Begge dele blev gennemgået og godkendt. Ved årsafslutningen
2021 lå kredsen inde med en egenkapital på ca. kr. 61.000. Der betales ikke kontingent i
2022 grundet de neddroslede aktiviteter i 2020 og 2021. Men kredsen skal betale til
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FOUAT’s landskasse, et bidrag der i år er øget fra kr. 30 til kr. 50 pr. medlem. Kredsens
egenkapital vil— ved “fuld aktivitet” i 2022 — forventeligt komme til at ligge på ca. kr.
34.000.
Kassereren foreslog på baggrund af budgetredegørelsen, at
medlemskontingent for 2023 sættes til kr. 200. Det forslag blev godkendt med stor
stemmeflerhed.
Vedrørende valg af bestyrelsesmedlemmer var der ingen af de fremmødte, der
ønskede at opstille. Dirigenten kunne derefter oplyse, at nedennævnte, der alle var villige
til genvalg, blev valgt med akklamation.
a. Bo Haugaard, kasserer.
b. Per Brix-Knudsen, logistik,
c. Jørgen Houlberg Nielsen, bestyrelsesmedlem,
d. Per Kristian Madsen, formand for skydeudvalget og,
e. Henning Mortensen, bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen for Københavns Kreds har efter årets generalforsamling følgende
sammensætning (årstallene i parentes viser tidspunkt for genvalg):
a. Erling Flebbe, formand (2023)
b. Michael Bondegaard, næstformand (2023)
c. Bo Haugaard, kasserer (2024)
d. Per Brix Knudsen, logistik (2024)
e. Per Kristian Madsen, skydeudvalgsformand (2024)
f. Jørgen Houlberg Nielsen, bestyrelsesmedlem (2024)
g. Ingrid Daege, bestyrelsesmedlem (2023)
h. Henning Mortensen, bestyrelsesmedlem (2024)
i. Torben Martinsen, bestyrelsesmedlem (2023)
j. Jørgen Dam, skydeleder (2023)
Københavns Kreds’ revisor er fortsat Ove Møller Kristensen (2023).
Formanden gennemgik to emner, der er lagt op af FOUAT formandskab. Det
ene var en fornyet SWOT-analyse. (Strength (styrker), Weaknesses (svagheder),
Opportunities (muligheder) og Threaths (trusler).
Formanden præsenterede emnet ved at gennemgå et forslag, han selv havde
udformet. Emnet havde været til høring blandt kredsens medlemmer og der var ét
medlem, der havde bidraget med input. Forslaget blev diskuteret og der kom enkelte
mundtlige tilkendegivelser. Formanden vil konsolidere et svar, der fremsendes til
formandskabet.
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Det andet emne, formandskabet ønsker behandlet, er en revision af
foreningens vedtægter. Forslaget har været rundsendt til medlemmerne og der er
indkommet et konkret forslag til en mindre rettelse og et forslag om egentlig fornyet
gennemskrivning. Ændringerne blev kort gennemgået. Ud over en række mindre rettelser,
går de i hovedsagen ud på tre ting. Primært at få præciseret, at MEDDELELSER reelt er en
udgivelse, der alene udgives elektronisk, dernæst at få medlemskategorierne beskrevet,
og endelig at få bragt overensstemmelse mellem den beskrivelse, der er af formandskabet
og dets faktiske sammensætning.
Kredsbestyrelsen havde et forslag (et af de trivielle) om, at der er behov for
varme hænder, eller frivillige hjælpere, om man vil, til bl.a. borddækning, opstilling af stole
og tilsyn med adgang til Gl. Varmecentral.
I den forbindelse er der en undersøgelse i gang for at få klarlagt, om kredsen
mod betaling kunne få ISS Kantine til at stå for såvel borddækning som afrydning. En anden
forening, som bruger Kastellets faciliteter på samme måde som FOUAT, havde en aftale
med Kantinen om at lave et forsøg med de dele for at få kendskab til økonomien i en
eventuel ændring. Forsøget kuldsejlede desværre. Sagen blev drøftet. Stemningen var, at
man i FOUAT Københavns Kreds gerne indtil videre vil fortsætte med den nuværende
ordning.
Der var indkommet to forslag fra major Bjørn Hartmann-Madsen. Det ene om
indførelse af et medlemskort med foto. Derved vil man kunne undgå problemer med
adgang til Kastellet. Forslaget blev drøftet, men en efterfølgende afstemning ved
håndsoprækning viste, at forslaget blev nedstemt med stor stemmeflerhed. Det andet
forslag handlede om et tiltag for at fremme rekruttering af nye medlemmer. FOUAT bør
periodisk annoncere i ”Officeren,” mente forslagsstilleren. Formanden gav i en replik til
kende, at i det stykke er kernen ren økonomi. Det er meget dyrt at annoncere i ”Officeren”,
så for FOUAT er det ikke muligt at realisere i praksis uden at tømme foreningens kasse.
Forslagsstilleren valgte at trække forslaget.
Næste ordinære generalforsamling er berammet til en torsdag i februar i 2023.
FOUAT har endnu ikke kunnet booke lokaler for 2023.
Aftenen i Gl. Varmecentral sluttedes af med nogle gamle filmklip om Forsvarets
aktiviteter for år tilbage. Filmklippene havde orlogskaptajn Torben Martinsen fremskaffet
hos Forsvarets Mediecenter, der har til huse i Kastellet.
Erling Flebbe
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Foredragssæson 2022-I — et tilbageblik
I de seneste numre af MEDDELELSER kunne man læse, at nu var der styr på
foredragssæsonen for vinter/forår 2022. Vi håbede selvfølgelig på, at Covid-19 ikke ville
spille os et puds. Vi kom igennem, men det var ikke helt problemløst.
Den oprindelige plan var, at vi skulle have forfatteren Thomas Harder til at
holde foredrag om ”Kryssing – manden der tog fejl.” Det skulle være den 20. januar. Og det
kom til at holde stik som det eneste af sæsonens fire foredrag.
Næste ombæring var da den herværende tyske forsvarsattache havde lovet at
komme og foredrage om det tyske forsvar anno 2022. Det blev annulleret. Det blev det,
fordi oberstløjtnant blev kaldt hjem til Berlin til konsultationer. Det var ugedagen før
foredraget, at han meldte forfald. Så var det ud og kigge. Jeg var heldig at få tag i
brigadegeneral Hans Christian Enevold, som lige før udløbet af 2021 var gået på pension
efter tre interessante år ved NATOs operative hovedkvarter i Brunssum i Holland. Han
holdt foredrag for os den 3. februar om oplevelserne ved hovedkvarteret.
Den 3. marts havde vi lovning om at forsvarsminister Trine Bramsen ville
komme og foredrage om Forsvarets forhold generelt. 10 dage før foredragsaftenen fik hun
en ny taburet, og hendes adjudant meldte forfald. Jeg bad om at man undersøgte
mulighederne af at få den nye minister, Morten Bødskov, til at træde til. Det ville man godt
om mandagen, men meldte pas om tirsdagen. Jeg havde en reserve i baghånd. Han lovede
at springe til, men så kom Covid-19 alligevel ind i billedet, foredragsholderen meddelte
tirsdag (foredrag om torsdagen), at han var erklæret positiv for Covid-19 og måtte
desværre melde pas. Ud med lygten igen. Der var et par stykker, som tidligere har været
dels foredragsholdere, dels stået på bruttoliste. De måtte melde hus forbi grundet andre
opgaver. Begge pegede på major Claudia Læssøe Pedersen ved FAK. Hun havde netop
indgivet en ph.d. om bykamp. Kunne det mon være interessant? Ved et opkald gav majoren
tilsagn om at ville møde op og holde et ”uforberedt” foredrag om bykrig. Det blev enden
af den historie. Fjerde og sidste foredrag var aftalt med en politikommissær, der havde
lovet at ville foredrage om Politiets operative virksomhed. Han meddelte imidlertid en lille
uge før foredragsdagen, at han af Politiets jurister var blevet afskåret fra at holde
foredraget, fordi en kreds som vores, ikke måtte få kendskab til omhandlede virksomhed.
Dermed aflyst. Nu var gode råd dyre atter en gang. Jeg tillod mig at vende tilbage til
foredragsholderen, som havde meldt forfald på grund af Covid-19 og hørte, om han var
villig til at række en hjælpende hånd. Det blev besvaret bekræftende og derved blev det.
Fjerde og sidste foredrag den 17. marts blev om en dansk officers deltagelse i en speciel
del af ”Operation Enduring Freedom” i Afghanistan i 2002, altså for 20 år siden.
Erling Flebbe
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Foredrag - ”Kryssing – manden, der valgte forkert”
Torsdag den 13. januar 2022 holdt forfatteren Thomas Harder et foredrag med
titlen ”Kryssing – manden, der valgte forkert”. Thomas Harder forklarede indledningsvis
om sig selv, at han ud over et stort forfatterskab også har oversat en lang række udgivelser
fra fremmede sprog til dansk, især fra italiensk. Sideløbende hermed er han simultantolk
ved EU. De seneste par år har det arbejde været gennemført som ”fjerntolkning” over
internettet. En for ham ny metode, som han indledningsvis fandt besværlig, men som han
nu mener, er et stort gode, der giver ham nye frihedsgrader, fordi han ikke behøver rejse
så meget som tilforn.

Forfatteren Thomas Harder

Selve foredraget, er baseret på Thomas Harders bog med den nævnte titel.
Idéen til bogen var ikke Harders egen. Det var en bestillingsopgave fra forlaget
Lindhardt&Ringhof. Af den grund fik Harder mulighed for at ansætte en
studentermedhjælper. Denne fik til opgave at grave materiale frem om Christian Peter
Kryssing på Det Kongelige Bibliotek. Det skulle vise sig at være et særdeles omfattende
arbejde. Årsagen til dette var, at Kryssing allerede, fra da han var helt lille, skrev utroligt
mange breve. Mange af disse er blevet henlagt på Rigsarkivet.
Kryssing far, Niels Kryssing, blev født i 1846. Han havde haft en militær karriere
og sluttede som kaptajn i Fodfolket. Han havde deltaget i 2. Slesvigske krig. Efter sin afsked
fra Hæren blev faderen stationsforstander på Fyn og hørte der til det bedre borgerskab i
byen. Moderen, født Kristine Kjær, var født i 1858. Christian Peter Kryssing blev født i 1891.
Kryssings mor blev enke i 1902. Hun giftede sig efterfølgende med hærofficeren C. Jensen,
der sluttede sin karriere som oberst.
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Kryssing blev optaget på Sorø Akademi og var elev dér indtil 1909, hvor han
valgte at kvitte gymnasieuddannelsen lige før studentereksamen. Egentlig klarede Kryssing
sig ganske godt i gymnasiet, men han var perfektionist og følte sig meget stresset af
skolearbejdet. Han var på det tidspunkt noget i tvivl om, hvad han skulle gøre til sin
fremtidige levevej, men valgte samme år at gå ind i Hæren, muligvis ansporet af stedfaren.
Hans militære løbebane var ikke specielt markant. Han blev sekondløjtnant i
1911, premierløjtnant i 1913, kaptajn (det der i dag svaret til majorgraden) i 1926 og
oberstløjtnant i 1937. Noget af det skriftlige materiale, man har kunnet finde frem om
Kryssing, er hans bedømmelser. Et gennemgående træk i disse er, at Kryssing
karakteriseredes som meget ærekær. Han tog sig godt af sit værnepligtige mandskab. Han
beskrives som stolt i særlig, grænsende til usund grad.
Kryssing var meget fikseret og Thomas Harder betegnede ham som moralsk og
politisk blind. I 1914-15 mødte han Karen Margrethe Effersøe, kaldet Kamma. Hun
karakteriseredes som en meget energisk person, der fyldte rigtig meget i et selskab.
Kryssing blev gift med Kamma i 1921. Thomas Harder dvælede ved det billede, der findes
af bryllupsselskabet med Kamma og Christian Peter foran i midten omgivet af den
nærmeste familie. Efter Thomas Harder opfattelse er bryllupsbilledet noget nær det mest
gennemførte triste man kan opleve.

Kryssings bryllup (Kilde: Thomas Harders bog)

Ægteparret Kryssing fik to børn, drengene Niels, født i 1921 og Jens, født i 1924.
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Et godt stykke op i Kryssings militære karriere var hans økonomi ikke god. Det
var ikke nogen ukendt ting på de tider og tidligere, at officererne skulle have penge med
hjemmefra for at kunne klare dagen og vejen. Kryssing havde ikke rigtigt nogle kilder at øse
af, så han måtte låne af sin kone. Det huede ham ikke.
I perioden 1934-1937 var Kryssing tjenstgørende i Haderslev og var på den
måde ”nabo til det Tredje Rige” og kunne på første hånd følge med i, hvad der rørte sig
nede i Tyskland.
Den 9. april 1940 var for Kryssing en kæmpe tragedie, ”den sorteste dag i hans
liv” skrev han. Han foragtede danskerne, og især foragtede han de danske politikere, fordi
de ikke kaldte til modstand mod besættelsen.
Kryssing var kendt i Hæren som meget konservativ. Han gav udtryk for stor
frustration og skuffelse over de idelige nedskæringer af Hær og Flåde, som han havde
været vidne til op til 2. verdenskrig.
Den 28. juni 1941 havde Kryssing en samtale med sin chef, oberst C.D.O. Lunn,
der var kommandant i Holbæk. De var begge artilleriofficerer, begge meget konservative,
ikke specielt venligt indstillet over for folkestyret og i mange henseender to alen ud af ét
stykke. Kryssing meddelte sin chef, at han agtede at gå i tysk tjeneste (samtalen skete 6
dage efter at Nazi-tyske tropper i juni 1941 havde indledt ”Operation Barbarossa,”
angrebet på Sovjetunionen, red.). Det er bemærkelsesværdigt, at Kryssing ikke var god til
tysk. Den mangel var en hæmsko for ham, fordi han stedse havde behov for tolkning.
Oberst Lunn meddelte Kryssing, at han ikke fandt idéen med at gå i tysk tjeneste specielt
god. Men Kryssing insisterede og Lunn sluttede deres samtale med at ønske Kryssing
personligt held og lykke.
Kryssing dannede ”Frikorps Danmark”. Inden det skete, var det blandt andet
lykkedes ham at få et par udsendelser om sagen udsendt af Danmarks Radio. Der var
danskere, der var helt med på det nazistiske idégrundlag, fordi det stemte overens med
deres egen overbevisning. Før Frikorps Danmark blev dannet, var der allerede over 900
danskere, der havde meldt sig til SS-divisionen ”Viking”.
Det er bemærkelsesværdigt, at Kryssing små tre uger efter sin samtale med
oberst Lunn, havde fået stablet organisationen ”Frikorps Danmark” på benene. Korpset var
den 19. juli 1941 samlet på Svanemøllens Kaserne, der på det tidspunkt endnu var en af
Hærens kaserner. Efter en parade dér marcherede man til Hellerup Station, hvor korpset
afgik med tog fra spor 2 og kørte mod Tyskland.
Begge Kryssings sønner meldte sig til Frikorps Danmark. I Niels’ tilfælde efter
stærk tilskyndelse fra deres mor, der modsat Kryssing selv, var glødende nazist.
Den 5. august var Frikorps Danmark samlet på en kaserne i Tyskland, hvor en
højtstående SS-officer inspicerede korpset og tilså deres edsaflæggelse. Man aflagde ikke
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ed til Adolf Hitler i egenskab af tysk fører, men til Adolf Hitler som den tyske Hærs
øverstbefalende. Endvidere blev korpsets medlemmer indført i det højere sigte med
nazismens store mål, nemlig racekampen.
Det var ikke alle, der havde meldt sig til Frikorps Danmark, der havde en militær
uddannelse bag sig. Derfor lå der i dét en større opgave, som korpset skulle tage sig af.
Fremme ved 15. september 1941 var korpset ankommet til et forhenværende kloster ved
Treskau i nærheden af den tidligere tyske by Posen, der ligger omtrent midtvejs mellem
Berlin og Warszawa. Klosteret havde indtil da tjent som sindssygehospital. Alumnerne var
imidlertid blevet ført ud i en nærliggende skov og henrettet. Derved blev der skaffet plads
til korpset. Kryssing blev under sit ophold dér vartet op af fanger fra en nærliggende
koncentrationslejr. Kryssing var klar over, at der var tale om jødiske KZ-fanger, men lod sig
ikke mærke med det. Kryssing nævnte heller ikke forholdet i sine mange breve.

Kryssing som Obersturmbannführer (Kilde: Wikipedia)

De forhold, der måske generede Kryssing eller var ham imod, havde han det
med at putte i ”kasser” forklarede Thomas Harder. På den måde fik Kryssing den slags
penible problemer til at forsvinde. Under sin tjeneste i Danmark havde Kryssing været
udmærket til at tage sig af sine værnepligtige soldater. Derimod havde han ganske
vanskeligt ved at tackle frivillige soldater. SS-officerer plejede i stor udstrækning nær
omgang med deres mandskab og så sig selv som deres kammerater. Det flugtede ikke med
Kryssing måde at se tingene på. Det førte til en slags oprør mod Kryssing, især også fordi
han ikke var nazist. Det fik til følge, at Kryssings dage som chef for Frikorps Danmark var
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talte. Han blev sat til anden tjeneste og i første omgang efterfulgt af Martinsen, senere den
meget karismatiske Schalburg. SS var reelt trætte af Kryssing, og ved den lejlighed kunne
Kryssing have valgt at sige: nok er nok. Men Kryssing måtte for alt i verden ikke se sig selv
kategoriseret som en fiasko.
I marts 1942 blev Kryssing kommanderet til tjeneste ved en SS-division ved
Smolensk, men kom hurtigt retur. Næste forsøg var at befale Kryssing til tjeneste ved SSdivision Totenkopf ved Demjansk i Rusland. Thomas Harder forklarede kort om SS-division
Totenkopfs affiliering med udryddelseslejrene. Et forhold, som Kryssing nægtede kendskab
til (ny ”kasse”). Totenkopf divisionen var blevet klemt inde af sovjetiske tropper og skulle
udfries af bl.a. Frikorps Danmark. Kryssing søn Jens deltog i den manøvre, men blev meldt
savnet den 28. maj 1942. Christian Peter Kryssing slap ud af klemmen ved Demjansk og
blev overført til den tyske hovedstad. I månederne juni og juli, sled han trapper i Berlin,
som Kryssing udtrykte det.
I perioden juli-december 1942 blev Kryssing sendt med SS-division Wiking til
Kaukasus området. Han var observatør hos divisionens artilleriofficer. Han blev imidlertid
ramt af dysenteri og blev sendt tilbage til Berlin.
Kryssing kone, Kamma, virkede inden for sygeplejen i 1942-43. Hun stilede efter
at blive ”SS frontsøster,” altså sygeplejerske for SS-soldaterne. Kamma var en stejl og noget
besværlig person. Hun havde ikke uddannelse som sygeplejerske, men dette til trods anså
hun sig selv som selvskrevet til en fin stilling. Hun virkede inden for tyske Røde Kors, men
gik ikke godt i spand med dem.
I april 1943 blev den danske oberstløjtnant udnævnt til Oberführer i SS. Det
svarer til en senioroberst-grad. Men allerede tre måneder senere blev han udnævnt til
Brigadeführer (svarer til generalmajor i hæren). Kryssing blev artillerikommandør ved 3. SS
Panserkorps. Til hen i november 1943 blev han sat til at følge artillerikommandøren ved
XXXIX Panserkorps. Dette oplevede Kryssing som en desavouering.
Men hen imod slutningen af 1943 blev han gjort til chef for Kampgruppe Kyst
syd for den sovjetiske Oranienbaumlomme vest for floden Narva i nærheden af Leningrad.
Det skete, mens sovjetrusserne krydsede Narva floden, men Kryssing var i stand til at
indsætte sine tropper så effektivt, at han formåede at standse den sovjetiske fremmarch.
Den 27. januar 1944 var Kryssing søn Niels indlagt på et lazaret ved Volosovo,
et sted midt imellem Leningrad og Narva floden. Mens han var der, blev lazarettet
overrendt af sovjetiske tropper, og han blev siden meldt savnet.
Perioden marts 1944 og det næst følgende år måtte Kryssing følge de tyske
tilbagetrækninger fra Kurland og Østprøjsen. Han kone Kamma blev såret, men hun
oplevede en for hende meget stor ære, nemlig at være gæst hos den tyske
rigsbefuldmægtigede i Danmark, Dr. Werner Best.
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Den 10. juni søgte Kryssing sin afsked. Hans motiver var dels hustruens
kvæstelser, dels det forhold, at begge hans sønner var faldet. To dage senere trak han sin
ansøgning tilbage. Werner Best havde haft en kammeratlig samtale med Kryssing og fik
ham til fortsat at være tilknyttet Waffen-SS. I perioden herefter og næsten indtil
verdenskrigens afslutning vegeterede Kryssing i Grünewald, en forstad til Berlin.
Den 15. marts lykkedes det Kryssing at flygte fra Berlin. Han blev den 6. april
taget til fange af amerikanske tropper og blev ved den lejlighed såret af skud i begge
underben. Den 2. februar 1946 blev han overført til Danmark af britiske myndigheder og i
juni samme år udleveret til danske myndigheder. Den 4. november 1946 blev han dømt
ved en dansk domstol til 8 års fængsel. Den 27. juli året efter blev dommen nedsat til 4 år.
19. februar 1948 blev Kryssing overført til Fårhuslejren, hvor han opførte sig helt
eksemplarisk. Allerede den 11. april 1948 blev Kryssing mod sin vilje benådet på prøve. Det
vides, at Kamma havde trukket i trådene.
Kryssing mente, at han havde svigtet Kamma. Han ønskede sig kun at kunne
forsvinde, enten ved at dø eller ved at gå i kloster. Kryssing konverterede til katolicismen
under sit fængselsophold i Vestre fængsel.

Det aldrende ægtepar Kryssing (Kilde: Thomas Harders bog)
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Efter benådningen boede Kryssing og Kamma i et par lejede sommerhuse ved
Tormaj Strand ved Sønder Vilstrup i Sønderjylland. Senere lejede ægteparret Kryssing et
hus i Haderslev. De havde ikke mange midler til rådighed. Kryssing havde mistet retten til
pension, da han tog sin afsked fra Hæren. På sine gamle dage måtte han og Kamma leve af
folkepensionen. Kamma døde i 1972 og Christian Peter Kryssing i 1976.




Foredrag om ”NATO’s operative niveau - og 3 år ved fronten.”
Den 3. februar blev Københavns Kreds reddet på målstregen i og med at
brigadegeneral (pens.) Hans Christian Enevold sprang til og holdt foredrag om sine
oplevelser i NATO gennem de seneste tre år. Aftenen var oprindeligt afsat til et foredrag
om det tyske forsvar. Det var den tyske forsvarsattaché i København, oberstløjtnant Kai
Prozeske, der skulle have optrådt. Han måtte imidlertid melde forfald, fordi han var blevet
kaldt hjem til Tyskland til konsultationer. Heldigvis for Københavns Kreds var kredsens
nyeste medlem, H.C. Enevold, villig til at dele indtrykkene fra sin tjeneste ved den ene af
NATO’s tre operative kommandoer med os.

Brigadegeneral Hans Christian Enevold
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Man kommer ikke uden om ”kasser og vandrør,” når man taler om NATO.
Hurtigt forklaret er det, som det er de fleste bekendt, en gigantisk militær føringsstruktur
og i store træk egentlig ikke mere. Foredragsholderen forklarede at det allerøverste lag i
NATO’s militære struktur, er militærkomitéen, som general Knud Bartels for øvrigt var
formand for i perioden 2012-2015. Under det ligger henholdsvis Allied Command
Transformation (ACT), der har til huse i Norfolk i Virginia i USA. ACT har i hovedtræk til
opgave at udvikle NATO’s militære organisation. På linje med ACT ligger Allied Command
Operations (ACO), i daglig tale omtalt som SHAPE. SHAPE er egentlig forkortelsen for
Supreme Headquarters Allied Powers Europe. SHAPE ligger i Mons i Belgien og er under
ledelse af en amerikansk firestjernet general/admiral. På det operative område står SHAPE
for planlægning på højeste militære plan og udformning af strategier.

Joint Force Command i Brunssum - organisation

Det operative niveau i NATO finder man i tre operative kommandoer, der i
NATO-sprog kaldes Allied Joint Forces Command. Den ene er beliggende i Brunssum i
Holland, den anden ligger i Napoli i Italien og den tredje i Norfolk i Virginia i USA. H.C.
Enevold var tjenstgørende i Brunssum.
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NATO råder ikke over egentlige egne tropper. De tropper, man i givet fald vil
kunne indsætte i militære operationer, vil i alle tilfælde være sådanne, som det enkelte
NATO-medlemsland overdrager til NATO´s kommando.
Foredragsholderen forklarede, at i Joint Force Command i Brunssum var der, i
den periode, han var tjenstgørende der, tilknyttet personel fra ikke mindre end 28 ud af de
30 NATO-medlemslande. Personelstyrken udgjorde mere end 800 personer, og talte man
det løse med, altså støtteelementer af forskellig art, kom man over 1.000. Ydermere var
der komponenter med personel fra 5 partner-nationer 1 . Det er nationer, der ikke er
medlemmer af NATO, men som i det store og hele på den ene eller anden måde deler
sikkerhedspolitisk opfattelse med NATO. De 5 partnerlande, der var (og fortsat er)
repræsenteret i Brunssum er Finland, Sverige, Azerbaijan, Bosnien-Herzegovina og
Ukraine. Hans Christian Enevold kom under sit foredrag ved flere lejligheder med
anerkendende bemærkninger om de finske og svenske forsvarsanstrengelser og landenes
politiske vilje til at forholde sig til de herskende tilstande længere østpå i Europa.
Brigadegeneralen gav en nærmere beskrivelse af sine egne observationer
omkring det at forrette tjeneste i en af de højere NATO-stabe. Det er en klar hæmsko, at
der er medvirkende fra så mange lande repræsenteret. Der findes ikke to lande i NATO,
som kulturelt er snittet på samme vis. Derfor kræver det en særlig indsats at få et
samarbejde til fungere bare nogenlunde effektivt. Endvidere gav Hans Christian Enevold
udtryk for, at der efter hans opfattelse i NATO hersker den udbredte opfattelse, at
militærpersoners klogskab og indsigt i militære og ledelsesmæssige forhold er ligefrem
proportional med vedkommendes antal stjerner på skuldrene. En konsekvens af den
holdning er, at man i NATO ofte bruger oberstløjtnanter som sagsbehandlere og oberster
som supersagsbehandlere. Det kan man vælge at grine ad, men efter Hans Christian
Enevold opfattelse er det ressourcespild efter noder.
Han var eneste dansker af generalsrang ved hovedkvarteret. Og han var én ud
af 8 generaler i alt. Det alene gav mulighed for at blive involveret i mange interessante
problemstillinger og til at få kendskab til, hvordan tingene kører i det store maskinrum.
Hans Christian Enevold bemærkede, at hovedkvarteret var særdeles hær-tungt. Han var
eneste officer af generalsrang, der var iklædt lyseblå uniform. Endvidere var han eneste
danske general på stedet. Det afstedkom en del sjove og interessante opdrag. Dels blev
han involveret i nær sagt alle opgaver, hvor luftstridskræfter var inde i billedet, dels blev
han i mange tilfælde bedt om at ytre sig på dansk forsvars vegne.

1

Note: Det bemærkes, at Rusland i perioden fra 1994 til 2014 faktisk havde en partnerskabsrelation til NATO og
havde en repræsentation ved SHAPE i Mons i Belgien. Men med den russiske annektering af Krim i 2014 blev det
samarbejde lagt på is.
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Hans stilling som sådan kan tilnærmelsesvis sammenlignes med det at beklæde
jobbet som chef for ledelsessekretariatet i en større dansk militær stab. Men der var mere
knyttet til porteføljen end som så. Sagen var, at der var en større buket af
”viceværtsopgaver” ved hovedkvarteret, som var hægtet op på chefen for
”MANAGEMENT.” Hans Christian Enevold nævnte, at især protokolfunktionen udgjorde en
ikke uvæsentlig del af arbejdsbyrden. Igen er det således, at der er meget stor forskel på,
hvorledes de enkelte medlemslande har det med de dele. For nogles vedkommende
henregnedes det til småtingsafdelingen, mens det af andre ansås som både
betydningsfuldt og forbundet med såvel ære som præstige at være en del af.
Meget tid ved et sådant hovedkvarter går med at briefe chefskollegiet om
tingenes tilstand på det sikkerhedspolitiske område. Der var daglige briefinger, hvortil der
skulle indhentes informationer af efterretningsmæssig art samt om alle mulige andre
relevante oplysninger, der havde bæring til den aktuelle situation. Foredragsholderen
erindrede om, at NATO som sådan ikke har egen efterretningstjeneste. Så et
sammenstykket efterretningsbillede blev skabt ved frivillige bidrag fra medlemslandenes
efterretningstjenester og ved køb af satellitovervågningsbilleder fra civile udbydere.
En aktivering af hovedkvarteret som sådan sker i krise- og krigstid. Men for at
øve de ledelsesmæssige funktioner, der er hovedkvarterets raison d’être, afholder NATO
med mellemrum dels stabsøvelser, dels øvelser med tropper involveret. Øvelsernes
scenarier er i reglen bygget op over tænkte situationer, som så i mange tilfælde kan udvikle
sig til alvorlige brændpunkter. Som hovedregel er der en tydelig genkendelighed mellem
øvelsesscenarierne og de herskende sikkerhedspolitiske tilstande.
Hans Christian Enevold undrede sig over, at man fra dansk side ikke tillagde
hovedkvarterets aktiviteter større vægt. Det danske forsvar brillerede efter hans opfattelse
ved at holde sig væk i de allerfleste situationer. Den holdning til tingene fandt han ikke i
orden.
Omkring NATO’s nuværende formåen mente foredragsholderen, at det står
skidt til. NATO har nu og her mulighed for at få ledelsesret over for få og for dårligt
udrustede styrker. De fleste styrkebidrag fra landene vil være længe om at bygge op og
gøre klar til indsats. Ydermere er de logistiske elementer ikke på et niveau, hvor man
effektivt kan støtte indsatte troppeenheder.
Foredragsholderen mente, at hvis den sikkerhedspolitiske situation ovre østpå
spidser til, vil NATO i en indledende fase formentlig være på hælene. Hvordan situationen
på sigt vil kunne udvikle sig, er det, som så meget andet, svært at spå om. Men
brigadegeneralen vovede at komme med en udtalelse gående på, at NATO over tid kan få
overhånd på grund af flere økonomiske og militære ressourcer.
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Det var mødt 41 medlemmer op. De fik en god, medrivende, relevant og
interessant orientering om, hvordan tingenes tilstand er i det operative niveau ved NATO.
Det var stor spørgelyst undervejs og der var god gang i den under spørgeperioden efter
selve foredraget. Der blev der kastet yderligere lys over en række aspekter i den spændte
udenrigspolitiske situation.

Mærkedage i Københavns Kreds



Oberst Henning Falkenberg Brøchmann (Foto: Berlingske)

Den 11. maj 2022 fylder kammerherre, oberst Henning Falkenberg
Brøchmann 70 år. Obersten, der er gardehusar, har en meget alsidig militær karriere bag
sig, hvor han har tjent på alle niveauer i det danske Forsvar. Han har tillige forrettet
udenlandsk tjeneste på såvel Cypern, i USA som assisterende forsvarsattaché og på Balkan.
Obersten sluttede sin militære karriere som chef for Hendes Majestæt Dronningens
Adjudantstab. Han blev indmeldt i FOUAT Københavns Kreds i 2007.
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Jørgen Kauling (Foto: privatfoto)

Den 7. juni fylder assurandør og fagdirektør, HA og HD Jørgen Kauling 65 år.
Hans militære løbebane startede ved Bornholms Værn, Marineregimentet. Senere overgik
han til gardehusarregimentet. Han blev officer af reserven i 1979 og sluttede den løbebane
som premierløjtnant, og forlod Forsvaret i 2013. Jørgen Kauling blev indmeldt i FOUAT
Københavns Kreds i 2016.
Københavns Kreds ønsker de to fødselarer hjerteligt tillykke!!

Ekskursion til Krigsmuseet (det tidligere Tøjhusmuseum) – 19. maj 2022.
Torsdag den 19. maj 2022 bliver der arrangeret forårs-/sommer udflugt til
Krigsmuseet.
Der er mulighed for, at 30 medlemmer/gæster kan deltage. Først til
mølleprincippet gælder ved dette arrangement. Pris for deltagelse, d,v,s. museumsbesøg
og efterfølgende frokost er kr. 300 pr. person.
Programmet for arrangementet lyder som følger:
Fremmøde: Torsdag den 19. maj 2022 kl. 10:00 ved indgangen til Krigsmuseet, Tøjhusgade
3, 1220 København K. Velkomst ved kredsformanden.
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Museumsbesøget: Bemærk at udstillingslokalerne ligger på 1. sal. De tilmeldte
vil i ét samlet hold blive vist rundt og orienteret om udstillingerne af en guide i cirka en
time. Herefter vil der være lejlighed til at bese museet og dets øvrige udstillinger. Nogle af
momenterne er interaktive. Selve udstillingslokalerne ligger som nævnt på 1. sal, og der
forefindes IKKE nogen elevator. Endvidere består gulvbelægningen i stueetagen i museet
af brolægning med topsten. Dette betyder, at årets ekskursion beklageligvis ikke er egnet
til medlemmer/gæster, der er gangbesværede.
Frokost: Frokosten indtages på prammen i Frederiksholms Kanal over for KanalCafeen, også kaldt Kanal-Cafeen Waterfront, Frederiksholms Kanal 18, 1220 København.
Der er cirka 275 meter at gå fra indgangen til museet over til Kanal-Cafeen. Der vil der blive
serveret en platte for os med en øl eller vand til samt en enkelt snaps. Prammen er
afdækket, og der kan varmes op, så det er fint at være der, også selv om det skulle blæse
eller regne en smule.
Efter frokosten er der fri manøvre ud i foråret i København.
.

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS KREDS
Formand: Oberstløjtnant Tonni Schumann, Ørnevænget 8, 4060 Kirke Såby
 5186 1820- : tonni.schumann@gmail.com
Forretningsfører: Premierløjtnant Peter B. Thomsen, Husrækken 1, 4180 Sorø
 2966 6318 -  pbt@sorfam.dk
Kasserer: Premierløjtnant Søren Nør, Falkevej 22, 4261 Dalmose
 2536 3574 - : falk4261@gmail.com
Bank: Reg.nr. 1551 Konto nr. 351171 3919

Kære medlemmer.
Så fik vi ”sparket sæsonen 2022 i gang” med afvikling af årets første aktivitet,
nemlig vores generalforsamlingen, der blev afholdt onsdag den 2. marts. 18 medlemmer
var mødt op, formanden bød velkommen og foreslog straks Mogens Røgind som dirigent,
hvilket han blev meget glad og beæret over; han blev valgt uden modkandidater. Mogens
kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav herefter ordet
tilbage til formanden, som fortalte om kredsens virksomhed i det forløbne år og skitserede
kredsen aktiviteter i 2022.
Kassereren fremlagde derefter det reviderede regnskab. Det blev i den
forbindelse foreslået at hæve kontingentet til kr. 200 pr.år. Årsagen skal findes i et forhøjet
bidrag til Landskassen samt udgift til oprettelse og ”vedligeholdelse” af en foreningskonto
i et pengeinstitut. Dette blev vedtaget. Valg blev foretaget – resultatet kan læses længere
nede i dette indlæg.
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Herefter takkede formanden den afgående forretningsfører Holger Janns for
meget veludført arbejde de seneste 12 år i bestyrelsen. Han takkede også Mogens Røgind,
der for sidste gang som dirigent førte os vel gennem generalforsamlingen. Der er vist ingen,
der har det præcise tal på, hvor mange gange Mogens har været dirigent.
Referat med formandens beretning m.m. er – som en af Holgers sidste officielle
handlinger – blevet rundsendt til medlemmerne.
På et bestyrelsesmøde torsdag den 31. marts fik vi sammensat bestyrelsen for det
næste år:
• Formand:
Tonni Schumann
(på valg i 2023)
• Kasserer:
Søren Nør
(på valg i 2024)
• Forretningsfører:
Peter Thomsen
(på valg i 2024)
• Bestyrelsesmedlem:
Jesper Keincke
(på valg i 2023)
• Bestyrelsesmedlem:
Søren J. Larsen
(på valg i 2023)
Derudover:
• Bestyrelsessuppleant:
• Revisor:
• Revisorsuppleant:

Michael Lund
Tommy Pedersen
Holger Janns

(på valg i 2023)
(på valg i 2023)
(på valg i 2024)

Efter generalforsamlingen. Fra venstre: Mogens Røgind, Jan Andersen, Holger Janns og Peter Thomsen
(stående) samt Jesper Keincke. (foto: Tonni Schumann)
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Foredrag torsdag den 21. april 2022

Oberstløjtnant Timm Willum Larsen

I samarbejde med Hjemmeværnsforeningen for Slagelse og omegn har vi den
21. april kl. 19:30 inviteret oberstløjtnant Timm Willum Larsen til at fortælle os om sine
oplevelser i forbindelse med de danske soldaters sidste tid i – og hjemtagning af det sidste
hold danske soldater fra Afghanistan.
Timm var den sidste chef for det danske bidrag til NATO’s Resolute Support
Mission. Han vil på ca. 1½ time indføre os i de oplevelser og udfordringer, han som chef
blev stillet over for, da det blev besluttet at lukke missionen ned, mens Coronaen rasede
og Taleban stod klar til at tilbageerobre landet.
”Har krigen i Afghanistan været det værd? Måske skal man i stedet stille sig selv
spørgsmålet, hvorvidt Forsvaret løste den opgave, man var blevet sendt af sted for at løse”.
(Citat: Timm Willum Larsen).
Invitationen er udsendt – Tilmelding til Holger Janns senest fredag den 15. april.



Rundvisning på Slagelse Kloster onsdag den 8. juni 2022 kl. 19:00-21:30.
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Efter aftale med klosterforstander Helle Jürgensen arrangerer kredsen en
rundvisning på Slagelse Kloster. Vi mødes i Klostergården kl. 19:00, hvor Helle møder os og
viser os rundt i Klosteret, der kan datere sin historie tilbage til 1585.
Efter rundvisningen er Kredsen vært til en øl eller vand.
Invitation udsendes primo maj, men sæt allerede nu ”x” i kalenderen.


Pistolskydning.
Som tidligere annonceret gennemfører vi igen i år pistolskydninger på
skydebanen i Søskoven ved Sorø.
Jesper Keincke stiller igen pistoler m.m. til rådighed (husk høreværn), og vi har
aftalt at skyde på følgende dage: mandag den 16. maj, søndag den 12. juni og mandag den
20. juni kl. 18:30-21:00 samt mandag den 15. august og søndag den 21. august kl. 18:3021:00.
Vi afslutter med Landspræmieskydning med tilhørende skydefrokost søndag
den 28. august kl. 09:00-12:00. Vi håber at se rigtigt mange til årets skydninger.

Sorø Skytteforenings hyggelige pistolbane (Foto: Helle Jürgensen)
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Sommerudflugten.
Husk sommerudflugten, der i år går til Kalundborg med rundvisning i byen og
efterfølgende frokost. Så sæt ”x” i kalenderen søndag den 7. august. Invitation tilsendes,
når tiden nærmer sig.
Det var ordene. Endnu en gang velkommen til et godt og begivenhedsrigt 2022.
Vi ses til foredraget torsdag den 21. april.
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

Stilfærdig generalforsamling 2022
Fyns Kreds holdt sin ordinære generalforsamling torsdag den 24. februar 2022.
Sted: Soldaterhjemmet Dannevirke i Odense, med 26 deltagere inklusive pårørende.

Deltagerne i året generalforsamling i Fyns Kreds

Traditionen tro indledtes generalforsamlingen med at synge ”I Danmark er jeg
født” af H.C. Andersen.
Den 23. december 2021 mistede vi vores trofaste medlem, major Egon Aaskov,
som vi mindedes med to minutters stilhed. Æret være hans minde.
Efter Dronningens skål og fællesspisning af ”Dannevirkes” gode
wienerschnitzel, var vi klar til årets ordinære generalforsamling.
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Pkt. 1 Valg af dirigent
Major Kjeld Frimuth blev valgt som dirigent, og han ledede mødet på sin altid
faste og kompetente måde.

Formanden, kaptajnløjtnant Lars Falkenberg og dirigenten, major Kjeld Frimuth

Pkt. 2 Formandens beretning
Formanden, kaptajnløjtnant Lars Falkenberg startede sin beretning om det
forløbne foreningsår med at anlægge en ret filosofisk stil, som han har for vane. Et
eksempel: Vi kender ikke selv vores sidste salgsdato. Men vi ved, at vi ikke er klar til at ligge
i skyttegrave, og at køre i åben jeep (uden varme i sæderne). Men medlemmerne i vores
forening er nogle sociale individer, der altid er klar til samvær og ”røverhistorier”.
Kredsen har nu 39 medlemmer.
Beretning fra året der gik
Aktiviteterne var begrænsede på grund af Corona-restriktioner.
Generalforsamlingen 2021 blev udskudt fra februar til fredag den 10. september.
Forårsudflugten blev aflyst.
I 2. halvår fik vi dog lidt revanche. Sensommerudflugten blev holdt med succes.
Turen gik til Besættelsesmuseet i Aarhus og Lille Malund Have ved Klovborg.
Ved Landspistolskydningen i august lykkedes det os igen at vinde landspokalen.
Landsforeningens årlige Repræsentantskabsmøde i Højstrup blev
udskudt fra april til oktober 2021. Efter den gode, indarbejdede recept. Deltagere og
hjælpere fra kredsen skal have en stor tak for deres indsats.
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Ligeledes blev julefrokosten holdt på ”Soldaterhjemmet Dannevirke” efter de
gode, gamle madtraditioner.
På grund af det første halvårs inaktivitet blev det besluttet, at året 2021 skulle
være kontingentfrit.
Forårsudflugt afvikles den 19. maj 2022. Det er planen at besøge
Gardehusarregimentet på Antvorskov Kaserne i Slagelse. Det bliver med rundvisning og
besøg i hestestaldene. Som 2. del af turen besøges den 5-tårnede kirke i Kalundborg,
inklusive en byrundtur.
Afslutningsvis opfordrede formanden os alle at blive registreret på FOUAT’s
hjemmeside med oplysninger om vores historik i Forsvaret/Hjemmeværnet.
Pkt. 3 Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Forretningsfører, premierløjtnant Evy Krüger, fremlagde regnskabet for
foreningsåret 2021. Beholdning pr. 31/12 2021 er kr. 15.020,48. Et godt resultat set i lyset
af, at der ikke har været kontingentindtægt i året. Men til gengæld heller ingen
forårsudflugt. Regnskabet var revideret og godkendt af revisor, kaptajn Tommy
Christensen, og ligeledes godkendt af generalforsamlingen.
Pkt. 4 Fastlæggelse af kontingent
Det blev besluttet at fortsætte med uændret årskontingent på kr. 200, trods
bidraget til landsforeningens stiger fra kr. 30 kr. til kr. 50 pr. medlem fra 2022.
Forretningsføreren: Vi fortsætter forsøgsvis med uændret kontingent i
kredsen.
Pkt. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
På valg var forretningsfører, premierløjtnant Evy Krÿger. Genvalgt.
Sekretær, kaptajn Palle Christiansen. Genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Peder Mogensen. Genvalgt.
Ekstra punkt på dagsordenen. Punkt 5.a:
Da bestyrelsen igen ønskede en revisorsuppleant, havde de foreslået kaptajn
Svend Erik Grønvald til posten. Kaptajnen blev valgt af generalforsamlingens deltagere.
Pkt. 6 Behandling af forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne. Formanden oplæste
en skrivelse med punkter, der ville blive behandlet ved Repræsentantskabsmødet torsdag
den 28. april 2022. Eneste særlige kommentar fra sekretæren: Kan der ikke findes et bedre
ord end ”juniormedlemmer”? Ikke et godt ord som medlemskategori for tjenstgørende
officerer.
Pkt. 7 Eventuelt
Intet at bemærke.
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Formanden takkede for en god generalforsamling, og dirigenten major Kjeld Frimuth
sluttede generalforsamlingen.
Referatet godkendt af dirigenten med underskrift
Referent: Sekretær, kaptajn Palle Christiansen



Fyns Kreds’ forårstur 2022
Fynske Kreds indbyder hermed til en tur til Sjælland, torsdag den 19. maj. Vi
mødes på HØJSTRUP kl. 07:30 med afgang umiddelbart efter. Morgenkaffen indtager vi på
rastepladsen ved Rønninge/Langeskov.
Herefter går turen til Slagelse, hvor vi skal besøge Gardehusarregimentet
(GHR). Her skal vi besøge Hesteeskadronen samt Den Historiske Samling. Vi har guide på.
Frokost i kantinen, hvor der er buffet samt en øl/vand.
Herefter kører vi til Kalundborg, hvor en guide vil føre os gennem den gamle
historiske by.
Anslået hjemkomst i Højstrup kl. 17:30. Pris for hele turen inklusive frokost kr.
350. Tilmelding senest den 10. maj til Lars Falkenberg, tlf. 40 44 85 60 eller e-mail:
lars42@hotmail.com
Max. deltagerantal: 18 – efter ”Først til mølle-princippet”.

Alderdomsfilosofi
Er der fordele ved at blive gammel?
•
•
•
•
•
•
•

Man kan spise morgenmad eller aftensmad om eftermiddagen, hvis man er vågen vel at mærke.
Man er fri for sexchikane.
Man bliver ikke længere anset for at være hypokonder.
Dine venner holder på dine hemmeligheder, for de kan alligevel ikke huske dem.
Ting, du køber, når aldrig at blive slidt op.
Ingen forventer noget som helst af dig.
I en gidselsituation vil du være blandt de første, der bliver løsladt.
Lars Falkenberg


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

Danmarks befrielse den 5. maj 1945
Torsdag den 5. maj markerer vi på Vadum Kirkegård kl. 09:30 med kranselægning ved
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de engelske flyveres grave og derefter mindegudstjeneste i Vadum Kirke for flyverne.
Vi mødes ved kirken, men vær opmærksom på mødetiden; den kan ændre sig.

Flyvergravene på Vadum Kirkegård

Under angrebet på Rødslet (Fliegerhorst Aalborg West) den 26.april 1940 blev
Whitley N1383, fra RAF 102 Sqdn. skudt ned af tyske flak kl. 02:44 og styrtede ned på fenne
8 i Store Vildmose.

Armstrong Whitworth A.W.38 Whitley Type 209.
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Bristol Blenheim MK IV

Den 13. august 1940 på Ørnedagen udførte RAF et dagangreb på Rødslet
(Fliegerhorst Aalborg West) med 11 Blenheim fra 82 Sqn.

Hallifax III MZ826

Den 15. oktober 1944 under mineudlægning, fra RAF 10 Sqdn. styrtede et Halifax fly
ned nord for Nørhalne. 6 af de 7 besætningsmedlemmer omkom. Halifax-flyet var på vej til
målområdet øst for Frederikshavn med 4 miner på hver 1.850 lbs., men blev angrebet af
en tysk natjager. Flyet brød i brand og eksploderede i luften lige sydvest for Nørhalne.

Skovtur og mindehøjtidelighed i Lundby Krat
Fredag den 6. maj håber vi på godt vejr og pakker vor madkurv og mødes ved 17-18tiden ved indkørslen til hundeskoven i Lundby Krat på østsiden af Hadsund Landevej til
Krathuser -- der er opsat skilte.
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Her vil Per Bendixen, der er født og opvokset i Gistrup fortælle om Krathuset, mens
vi spiser vor mad i det tidligere traktørsted.
Derefter begiver vi os til fods til mindehøjtideligheden, der starter kl. 19:10, til ære
for den engelske flyver, Flight Officer Erik Lionel Germain, der blev skudt ned med sin P-51
Mustang over Gistrup efter angrebet på flyvepladserne Rødslet og Rørdal.
Siden 1946, hvor Gistrups borgere rejste mindestenen i taknemmelighed for Erik
Lionel Germains indsats, har der været holdt mindehøjtidelighed den 6. maj i Lundby Krat
på det sted, hvor flyet faldt ned. Skiltning viser vej til mindestenen.
Ved mindehøjtideligheden vil der være en kort andagt, kranselægning, trompetsolo
og fællessang.

Valdemarsdag
Husk onsdag den 15. juni 2022, hvor vi fejrer Valdemarsdag.

Foredrag om REGAN VEST
Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) Nordjyske Kreds
inviterer til foredrag, hvor major Hans Aage Simonsen, tidligere tjenstgørende ved
Dronningens Livregiment og Trænregimentet vil fortælle om REGAN VEST.
Hans Aage Simonsen var i en længere periode daglig chef og pladskommandant for
REGerings ANlæg i VESTdanmark, også kaldet ”Udvidet Pladskommandantskab B”, som var
det dybt hemmelige og udgravede alternative regeringshovedkvarter i Rebild Bakkers kridt.
Det skulle i tilfælde af og risiko for atomangreb på Danmark kunne huse regenten og dele
af regeringen.
Foredraget gennemføres således:
Tid:
19. april 2022, kl. 19:00
Sted:
Auditorium GYTH i bygning N22, Aalborg Kaserne
Foredraget varer ca. 1 time og 20 minutter. Herefter pause, hvor 2 stk. miniburgere
og 1 øl/vand kan nydes. Efter pausen rykkes ind i lokalet igen, hvor foredragsholderen er
klar til at svare på spørgsmål.
Pris for deltagelse: kr. 100,- incl. traktement.
Projektofficer: Oberstløjtnant (R) Jørgen M. Rasmussen, HPRD
Tilmelding ved betaling af kr. 100,- til PO via MobilePay: Tlf. 4078 9816 eller overførsel til
Reg.nr. 5941 konto 6882530971.
HUSK at anføre navn og telefonnummer på alle deltagere.
Tilmeldingsfrist: Senest 11. april 2022.
NB.

Ved ankomst til kasernen, henvendelse i Hovedvagten, hvor der udleveres armbånd
som adgangstegn til foredraget. Der er skiltet fra Hovedvagten til AUD GYTH.
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Ny foredragsoversigt 2009-2021
En ny oversigt over foredrag i FOUATs kredse 2009-2021 er lagt ind på
hjemmesiden https://wp.fouat.dk/testside-3/.

Red.

NY FORSVARSMINISTER

Forsvarsminister Morten Bødskov

Morten Bødskov
Morten Bødskov er født 1. maj 1970 i Karup.
Han har været medlem af Folketinget for Socialdemokratiet i Københavns Omegns
Storkreds fra 13. november 2007.
Parlamentarisk karriere
Forsvarsminister fra 4. februar 2022.
Skatteminister fra 27. juni 2019.
Justitsminister fra 3. oktober 2011 til 12. december 2013.
Uddannelse
BA i samfundsfag, Aalborg Universitet, 1994.
Tillidshverv
Medlem af Nationalbankens repræsentantskab fra 2015-2019.
Publikationer
Medforfatter til »Forsvar for fællesskabet«, Fremad, 2002.
(Kilde: Folketinget)
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Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER
MEDDELELSER Nr. 244 (Juli-august 2022)
MEDDELELSER Nr. 245 (September-oktober 2022)
MEDDELELSER Nr. 246 (November-december 2022)
MEDDELELSER Nr. 247 (Januar-februar 2023)
MEDDELELSER Nr. 248 (Marts-april 2023)

DEADLINE

UDSENDELSE

01 JUN 2022
01 AUG 2022
01 OKT 2022
01 DEC 2022
01 FEB 2023

15 JUN 2022
15 AUG 2022
15 OKT 2022
15 DEC 2022
15 FEB 2022

OVERBLIK – FOUAT’S KALENDER
Hvad

Hvem

Hvor

Hvornår

Klipfiskfrokost

Københavns Kreds

Kastellet

06 APR 2022 – 12:00

Foredrag

Nordjyske Kreds

Aalborg Kaserne

19 APR 2022 – 19:00

Foredrag

Midt- og Vestsjælland

Skovsøgård

21 APR 2022 – 19:30

Pistolskydning

Københavns Kreds

Hanebjerg Skyttecenter

12 APR 2022 – 09:00

Pistolskydning

Københavns Kreds

Hanebjerg Skyttecenter

26 APR 2022 – 09:00

Repræsentantskabsmøde

Landsledelsen

Odense

28 APR 2022 – 10:00

Nytårsgudstjeneste

Folk og Sikkerhed

Kastelskirken

29 APR 2022 – 14:00

Mindehøjtidelighed

Nordjyske Kreds

Vadum Kirkegård

05 MAJ 2022 – 09:30

Mindehøjtidelighed

Nordjyske Kreds

Lundby Krat

06 MAJ 2022 – 17:00

Pistolskydning

Københavns Kreds

Hanebjerg Skyttecenter

10 MAJ 2022 - 09:00

Pistolskydning

Midt- og Vestsjælland

Søskoven, Sorø

16 MAJ 2022 – 18:30

Forårstur

Fyns Kreds

Højstrup

19 MAJ 2022 - 07:30

Ekskursion

Københavns Kreds

Krigsmuseet

19 MAJ 2022 -10:00

Pistolskydning

Københavns Kreds

Hanebjerg Skyttecenter

24 MAJ 2022 – 09:00

Pistolskydning

Københavns Kreds

Hanebjerg Skyttecenter

07 JUN 2022 – 09:00

Rudvisning

Midt- og Vestsjælland

Slagelse Kloster

08 JUN 2022 – 19:00

Pistolskydning

Midt- og Vestsjælland

Søskoven, Sorø

12 JUN 2022 - 18:30

Pistolskydning

Midt- og Vestsjælland

Søskoven, Sorø

20 JUN 2022 – 18:30

Sommerudflugt

Midt- og Vestsjælland

Kalundborg

07 AUG 2022 – 11:00

Pistolskydning

Midt- og Vestsjælland

Søskoven, Sorø

15 AUG 2022 – 18:30

Pistolskydning

Københavns Kreds

Hanebjerg Skyttecenter

16 AUG 2022 – 09:00

Pistolskydning

Midt- og Vestsjælland

Søskoven, Sorø

21 AUG 2022 – 18:30

Pistolskydning

Københavns Kreds

Hanebjerg Skyttecenter

23 AUG 2022 – 09:00

Pistolskydning

Midt- og Vestsjælland

Søskoven, Sorø

28 AUG 2022 – 09:00

Pistolskydning

Københavns Kreds

Hanebjerg Skyttecenter

20 SEP 2022 – 09:00

Pistolskydning

Københavns Kreds

Hanebjerg Skyttecenter

27 SEP 2022 – 09:00

Redaktionen afsluttet den 5. april 2022
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