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Foredragsrække 2022-II
Med det geopolitiske spil vi i år oplever, må det siges, at det er interessante tider, vi
gennemlever. For mig at se tegner den nuværende situation en parallel til 1962. Jeg husker
endnu tydeligt, hvordan jeg dengang som 14-årig var særdeles beklemt og utryg ved, hvad
der politisk var på gang mellem USA og Sovjetunionen. Intet af det gav mening for nogen
og ingen kunne give svar på, hvordan situationen ville udvikle sig, ifald det skulle gå galt.
Nu kom der som bekendt ro på dengang.
Kan vi tro, at trykket går af kedlen igen denne gang med situationen i Ukraine og
Taiwan in mente?
Brændpunktet i disse tider er naturligvis Ukraine. Der er krig i Europa og alle
europæere burde efter min ringe formening have fokus på det. I efterårets foredragsrække
vil vi komme ind og dække situationen i Ukraine, set fra forskellige vinkler.
Finland og Sverige er på vej ind i NATO, hvis ellers Erdogan vil nikke ja til det?
Man vil huske, at vi i foråret gjorde tilløb til at få forsvarsminister Morten Bødskov til
at komme ind og holde foredrag for Københavns Kreds. Det blev imidlertid ikke til noget,
fordi han var ”ny dreng i klassen,” og derfor ikke kunne afse tid til os. Til oktober er det
knap 3½ år siden der sidst var folketingsvalg, og hvis det går som mange spår, nemlig at
der netop udskrives valg lige efter tingets samling i oktober, er det ørkesløst at bede
Morten Bødskov om at møde op. Så ministeren (hvem det måtte være) må vi søge at få fat
i til vinter/forår 2023.
Der sker interessante ting inden for forsvaret i Danmarks sydlige nabo, Bundeswehr,
der får et betydeligt løft. Men spørgsmålet er, hvordan man udmønter de mange midler
og den politiske kursændring. Det må også være interessant at høre nyt om, hvornår og
hvordan det tyske forsvar vil kunne gøre en forskel inden for rammerne af et moderne
europæisk forsvar. Hvilke opgaver ser man, at Bundeswehr i fremtiden vil kunne løse bedre
end nu.
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På den baggrund kan jeg afsløre, at Københavns Kreds foredragsprogram for efteråret
2022 er nogenlunde på plads. Der kommer som vanligt besked ud direkte til det enkelte
medlem i god tid før hvert foredrag.
Den 13. oktober har vi en god lovning på et foredrag af den herværende tyske
forsvarsattaché, oberstløjtnant Kai Prozeske. Han fortæller om Bundeswehr, hvad er det,
og hvor styrer det hen. Dette foredrag vil blive holdt på engelsk.
Den 27. oktober har vi et næsten-tilsagn fra den herværende finske ambassade. Vi vil
gerne høre finnerne fortælle om, hvordan de selv forestiller sig Finland i NATO, og hvad
deres medlemskab efter deres opfattelse vil betyde for NATO og Finland. Også dette
foredrag vil blive gennemført på engelsk.
I november har vi orlogskaptajn Anders Puck Nielsen fra Forsvarsakademiet, kendt
fra TV og radio, til at give os et foredrag om seneste nyt vedrørende situationen i Ukraine.
Til at holde foredrag i samme måned har vi en snøre ud efter Forsvarschefen, general
Flemming Lentfer. Ham vil vi gerne have til at fortælle os om, hvor det danske forsvar
styrer hen de næste 10 år.
Erling Flebbe


Udsendt til Afghanistan
Major Jacob Meldal hjalp Københavns Kreds den 17. marts ved at springe til
som foredragsholder. Igen var det sket med kort varsel. Forhistorien er den, at det
foredrag, der egentlig var aftalt til afholdelse den dato måtte aflyses med dages varsel.
Kredsen havde haft en aftale på hånden, hvor en ledende medarbejder ved Politiet skulle
holde foredrag om Politiets operative virke. Dette blev bremset i sidste øjeblik, fordi
Politiets jurister ikke mente, at en tilhørerskare som FOUAT måtte indvies i det, der dér
foregår.
Vi havde haft fat i Jakob Meldal tidligere på foredragssæsonen, men ved den
lejlighed var han blevet forhindret i at holde foredrag, fordi han var blevet ramt af Covid19. Men nu var han klar, dog havde han forudskikket det forbehold, at vi måtte tage hans
indlæg som det var, fordi han ikke havde haft god tid til forberedelse.
Jacob Meldal gav en kort introduktion om sig selv. Han er major i Flyvevåbnet,
men har tidligere gjort tjeneste i Hæren som officer og helikopterpilot. Han blev i sin tid –
sammen med Hærens helikoptere – forsat til Flyvevåbnet. Han var tjenstgørende ved
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i Ballerup, da han forlod Forsvaret i 2016
og arbejder nu som luftfartspecialist i Ørsted. Jacob Meldal er stadig tilknyttet Forsvaret
som rådighedsofficer ved Specialoperationskommandoen.
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Han indledte med det retoriske spørgsmål, om ikke vi alle havde en god
erindring om, hvor vi var, hvad vi lavede og hvad der i øvrigt var passeret den 11.
september 2001? Altså dagen hvor tvillingetårnene på World Trade Center i New York var
blevet udsat for et storstilet terrorangreb og var sunket i grus på grund af et Al Qaeda
overgreb med kaprede passagerfly?
Dette angreb fik til følge, at NATO’s artikel 5 – den om angreb på én nation skal
anses som angreb på hele Alliancen – blev taget i anvendelse for første gang.
På det tidspunkt var Jakob Meldal næstkommanderende ved et
panserværnshelikopterkompagni i Hæren. Han blev senere på året 2001 bedt om at give
møde ved Jægerkorpset på Flyvestation Aalborg. Dér briefede man ham om en kommende
opgave. Man gjorde det klart, at man havde brug for en mand med hans erfaring og
kompetencer. Man havde tænkt at indsætte ham i en gruppe sammensat af personel fra
Jægerkorpset og Frømandskorpset, der skulle sendes til Afghanistan. Hans opgave skulle
være at varetage hvervet som Air Liaison Officer (forbindelsesofficer mellem tropper på
jorden og fly henholdsvis helikoptere i luften). Den specialsyede enhed, som Jacob Meldal
blev tilknyttet, fik navnet ”Task Group Ferret.”
Først i januar 2002 gik turen med militærfly fra Danmark til Afghanistan via den
amerikanske base Ramstein i Tyskland. Destinationen i Afghanistan var Kandahar
Lufthavn, hvor opgaven var klargøring. Den lille forkommando fra Jægerkorpset var
ankommet en lille måned forinden. Faciliteterne var nedslidte og bar præg af tidligere
sovjetisk tilstedeværelse. Det betød, at nær sagt ingen ting virkede.
Den danske lejr på Kandahar Lufthavn fik navnet ”Camp Mjølner” og fik til huse på et areal
med nogle få faste bygninger ca. 400 m fra den gamle terminalbygning. Det bar ligeledes
præg af tidligere tiders brug af sovjetiske tropper. I den første tid var der meget lediggang
blandt Jæger- og Frømandspatruljerne, da tiden mest blev brugt på at analysere
efterretninger og lave planer. Desuden var den amerikansk ledede Task Force ikke fortrolig
med, hvad de enkelte Task Groups reelt var i stand til. Man gik derfor rundt og kedede sig.
Men i begyndelsen af marts måned blev Jacob Meldal overført til Bagram Air
Base, som ligger ca. 40 km nord-nordøst for hovedstaden Kabul. Han var fra da af
øremærket til deltagelse i en militær operation, der fik betegnelsen Operation
”Anaconda.” Målet med manøvren var at gøre et forsøg på at nedkæmpe al-Qaeda og
Taliban styrker i Shahi-Kot dalen, cirka 130 km syd for Kabul. Der var tale om den indtil da
første landmilitære operation efter bombardementerne ved Tora Bora i december året før.
Mellem 2. og 16. marts 2002 blev en militær operation gennemført i omhandlede område
med deltagelse af ca. 1.700 amerikanske og allierede tropper med tilhørende luftstøtte.
Hertil kom ca. 1.000 regeringsvenlige afghanske militser. Modstanderne blev aldrig
nærmere defineret, men i tiden efter kampagnen mener man, at der kan have været
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mellem 300 og 1.000 al-Qaeda- og Taliban-krigere. Målet med kampagnen var at opnå
kontrol over dalstrækningen, fordi den blev benyttet til at kanalisere al-Qaeda krigere m.fl.,
våben, materiel og forsyninger ind og ud af Afghanistan fra Pakistan. En beherskelse af
dalen ville sætte en stopper for den trafik. Under selve kamphandlingerne affyrede
Taleban- og al-Qaeda-styrkerne morterer og tunge maskingeværer mod de allierede fra
forskellige forskansede positioner i huler og fra højdedragene i det bjergrige terræn, der
omkransede dalen. Under kamphandlingerne indtraf der en hændelse, som Jacob Meldal
beskrev nærmere.
Der var tale om en natlig operation, hvor man skulle lande med helikopter højt
i terrænet, som viste sig at være besat af fjender. MH47 helikopteren blev beskudt og en
amerikansk NavySeal soldat, der stod klar på rampen, faldt ud. MH47 helikopteren
nødlandede i en nærliggende dal, mens den ene efterladte Seal soldat forsøgte at forsvare
sig på lande-zonen. Umiddelbart blev en redningsaktion iværksat samme nat, men denne
blev også ramt og blev tvunget til at nødlande på selve lande-zonen. Under den
efterfølgende ildkamp, det næste døgns tid, døde yderligere 6 amerikanske
specialstyrkesoldater, inden en ny redningsaktion blev gennemført den efterfølgende nat.

Jacob Meldal i Afghanistan 2002 (Privatfoto)

Efter Operation Anaconda var der en speciel hændelse, som foredragsholderen
omtalte, og som handlede om en opgave, der blev løst af de danske specialstyrker, altså
personel fra Jægerkorpset og Frømandskorpset. Man havde fået til opgave at holde en
udpeget facilitet under observation. Der var tale om en bygning, som viste sig at være
tilholdssted for al-Qaeda og Taleban-krigere om natten. Den danske specialenhed holdt i
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det skjulte øje med stedet og kunne snart danne sig et indtryk af, hvad der foregik i og
omkring bygningen. Man fik opfattelsen af, at der reelt var tale om et sted hvor krigerne
søgte tilflugt for at hvile ud for natten. De danske specialtropper bestemte sig for at tage
krigerne til fange. Man listede helt enkelt ind i bygningen og hentede krigerne ud én ad
gangen og tog dem alle til fange. 31 krigere i alt. Denne vel gennemførte operation blev
især fremhævet og rost af den på stedet værende amerikanske chef for Task Force K-Bar,
Commodore Robert ’Bob’ Harvard og dermed chef for de derværende NavySeals (et korps
med samme uddannelse og opgaver som Frømandskorpset). Han fremhævede de danske
soldaters fremgangsmåde og omtalte den som et rigtig godt eksempel. Angiveligt skulle
han over for egne NavySeals have bemærket, at hvis det var dem, der havde skullet stå for
opgavens gennemførelse, havde man stået med 31 døde krigere og ikke 31 krigsfanger,
sådan som det faktisk endte. Bob Harvard blev senere viceadmiral i den amerikanske Flåde.
Major Jacob Meldal, der som nævnt i sin tid blev uddannet som helikopterpilot,
var i Afghanistan stødt på tidligere amerikanske kolleger. Jægerkorpset og
Frømandskorpset blev tildelt den amerikanske 'Presidential Unit Citation’ for tjenesten i
Afghanistan og dermed også foredragsholderen for at have været en del af missionen.
Der var 44 medlemmer fra Københavns Kreds, der overværede aftenens
foredrag og fik en causerende beretning om nogle tildragelser i Afghanistan, der lå lidt ud
over det sædvanlige.
Erling Flebbe


Lidt om pistolskydning
Københavns Kreds pistolskytter gennemfører anden halvdel af årets skydeprogram på
Hanebjerg Skyttecenters skydebaner i august og september. Dette nummer af
MEDDELELSER omhandler september og oktober, og alligevel vover vi at skrive lidt om
august også. Vores flittige redaktør er normalt hurtigt på internettet med de nyeste
MEDDELELSER.
I august er der skydedage den 16. og 23. august. Begge dage er tirsdage og begge dage
starter skydningerne kl. 09:00
I september er der skydedage den 20. og 27. september. Igen tirsdage og igen kl.
09:00. Sidste skydedag vil der sædvanen tro være et afsluttende arrangement hjemme hos
kaptajn Per Kristian Madsen i Lynge. Vi indtager et fælles måltid og takker af for årets
skydesæson.
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Lidt om ændret metode for tilmeldinger fremover
Københavns Kreds formand er flere gange blevet mødt med forslag om at ændre
procedurerne for tilmelding til kredsens arrangementer. Senest har oberst Kurt Norup
Refsgaard bragt i forslag og kommet med anvisninger på, hvorledes man kan gå over til en
digital løsning. En sådan ændring arbejdes der på, og medlemmerne vil inden efterårets
foredragssæson starter op blive grundigt orienteret om, hvordan man bærer sig ad.
Alt nyt er tilvænning. Det samme vil formentlig gøre sig gældende i dette stykke.
Fordelene er, at formanden sparer meget tid med ikke længere at skulle skrive lister,
dernæst vil der komme fuldt styr på såvel selve tilmeldingerne, om man ønsker at deltage
i ”anden halvleg” eller ej og der skulle komme styr på betaling for deltagelse, idet disse
fremover skal falde sammen med tilmeldingen.
Jeg tænker vi finder ud af det sammen.
Erling Flebbe


Nyt om navne i Københavns Kreds
Kommandør Arne Stihøj Pedersen fylder 75 år den 15. september.

Kommandør Arne Stihøj Pedersen (Privatfoto)

Efter udnævnelse fulgte sejlads med inspektionsskibe, minestrygere og
minelægger samt flere år som chef for minestrygere, skoleskibe m.m. Efter stabskursus
samt Operations- og Våbenofficerskursus fulgte sejlads med skoleskibet Møen samt
korvetten Niels Juel. Efter 1½ års uddannelse på Royal Military College i Shrivenham i
England fortsatte tjenesten i Søværnets Materielkommando. Tjenesten fortsatte i USA af
flere omgange. Den sejlende tjeneste sluttede Arne Stihøj Pedersen som chef for
Skoledelingen i 1994. Efter tjeneste i Internationale Militære Stab i NATO, Plans and Policy
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og senere våben- og taktikinspektør blev stillingen som direktør for Naval Team Denmark
overtaget. Tjenesten blev afsluttet i 2008 som Deputy Program Manager for Sea Sparrow
projektet i USA. Efter pension fortsatte arbejdet for firmaet TERMA som Senior Naval
Adviser indtil 2014.

Major Kaj Larsen fylder 90 år den 26. oktober.

Major Kaj Larsen

Københavns Kreds ønsker tillykke!
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.
Her midt i sommervarmen er der lidt nyt fra din Kreds. Siden sidst har der været
afholdt tre arrangementer, som kort refereres nedenfor.
Rundvisning på Slagelse Kloster.
Inde midt i Slagelse centrum ligger en ”hemmelig juvel” – nemlig Slagelse
Kloster. Og onsdag den 8. juni 2022 kl. 19:00 mødtes 14 medlemmer i Klostergården, hvor
klosterforstander (og medlem af FOUAT Midt- og Vestsjælland) Helle Jürgensen tog imod
os.
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Herfra bevægede vi os ind i forstanderboligens have, hvor Helle kunne fortælle en
anekdote fra besættelsen. Nabobygningens væg ind til Klosteret var ”skæv” i forhold til
facaden. Herved fremkom et trekantet rum på ca. 3 m 2. I rummet var kun et vindue og en
lem som adgangsvej. Rummet blev brugt som gemmested for lokale frihedskæmpere, der
havde slået et hul ind til en af klosterets lejligheder, så man havde en flugtvej gennem
klosteret. Det 3 m2 store rum blev genopdaget i 1984 i forbindelse med en renovering af
vinduer i bygningen.

Helligåndssalen – Helle Jürgensen th.

”Den Barmhjertige Samaritan”
”En af de ti spedalske takker Kristus”
Helligåndssalen er udsmykket med to fresker malet i 1938 af Niels Larsen Stevns

Herefter gik vi over i Klosterets ældste bygning, Helligåndshuset, der kan
dateres tilbage til 1372 og i år kan fejre 650-års jubilæum. I Helligåndssalen gennemgik
Helle Klosterets historie. Hospitalet i Antvorskov blev senere forenet med Helligåndshuset,
og i 1585 gav Frederik II en fundats for det samlede hospital. Udover hospital skulle
klosteret også fungere som gæstehus. Der blev tilknyttet gårde til Klosteret – Klostervang
og Klosterengen i Slagelse er tidligere jorder fra jordreformen.
Klosteret har aldrig huset nonner og munke, men blev stiftet som Helligåndshus
og havde til opgave at pleje syge og gamle. Senere blev det til boliger for enker fra det
bedre borgerskab – benævnt konsulærinder – og i 1800-tallet boede der således 122
mennesker i Klosteret.
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I dag er beboerne på Klosteret alle selvhjulpne, aktive seniorer, der er fyldt 60
år. Det er meget attraktivt at bo på Klosteret, så der er en lang interessentliste. Der er 33
lejligheder og i alt 40 beboere.
Beboerne har deres egne lejligheder – alle med køkken og bad. Lejlighederne
er mellem 44 og 119 m2, og den gennemsnitlige husleje er 6.500 kr./md. incl. lys, vand og
varme.
Klosteret modtager ingen offentlig støtte. Indtægter kommer fra husleje fra
beboerne, frivillige bidrag, bidrag fra fonde samt indtægter fra rundvisninger.
Elever fra Slagelse Latinskole indtog i øvrigt deres måltider i Helligåndssalen.
Blandt andre har H.C. Andersen haft sin gang på Klosteret.
Næste stop i rundvisningen var Helligåndskirken, opført i 1865. Den er bygget
på kampestensfundamentet fra den ældre kirke, opført i 1450-1500.

Efter kirken fik vi rundvisning i Klosterhaven og de øvrige udendørsarealer,
inden vi afsluttede i Helligåndssalen igen til en forfriskning, og hvor Helle beredvilligt
svarede på spørgsmål.
Kredsen vil gerne sige 1000 tak til Helle for en meget oplysende og berigende
rundvisning.
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Helle foran altertavlen
”Den fortabte søns hjemkomst”
Malet af Troels Trier (1879-1962)

Klostergården

Klosterhaven (tidligere Klosterets kirkegård) Alle fotos: Tonni Schumann


Pistolskydning.
Vi er kommet halvvejs gennem sommerens pistolskydninger og tilslutningen
har været meget på det jævne. 16. maj var vi otte skytter, men 12. og 20. juni var vi kun
fem skytter.
Vi håber meget, at tilslutningen vil være større til de tre skydninger i august,
nemlig træningsskydningerne mandag den 15. og søndag den 21. begge dage kl. 18:30
samt pokalskydningen søndag den 28. august kl.09:00.
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Alle skydningerne foregår på skydebanen i Søskoven ved Sorø. Kredsen (Jesper
Keincke) sørger for pistoler og ammunition – så du skal blot møde op med godt humør og
evt. høreværn samt 25 kr. til en øl/vand og deltagelse.
Jeg håber meget på, at vi er nogle flere til skydningerne i august. Kontakt evt.
Jesper Keincke for yderligere oplysninger på tlf.: 2321 5073.

Billeder fra skydningerne i 2021 (Fotos: Tonni Schumann)


Sommerudflugt.
Årets sommerudflugt gik til middelalderbyen i Kalundborg. I alt 15 var mødt
op ved Kalundborg Museum, hvor en lokal guide bød os velkommen og fortalte om
programmet for rundvisningen.
Vi begyndte med at få historien om Vestborg, som byens grundlægger Esbern
Snare anlagde omkring 1167 samtidig med, at hans lillebror, biskop Absalon, anlagde en
tilsvarende borg, der blev begyndelsen til København. Vestborg blev anlagt ved fiskerlejet
Cordale og naturhavnen bag Gisseløre – Hærvig, der var hjemsted for en del af
ledingsflåden og blandt andet skulle beskytte Danerne mod Venderne. Borgens rester
kunne vi se i ruinparken vest for museet.

Side - 13 - af 24

Ruinerne af Esbern Snares borganlæg, Vestborg.

Under rundvisningen var vi i øvrigt udfordret af et tysk krydstogtskib, der var
kommet til Kalundborg samme dag. De godt 3.000 passagerer vrimlede rundt i byens gader
– så Venderne havde igen indtaget Kalundborg, dog i en meget fredelig udgave.

Udsigt over Kalundborg Fjord og Gisseløre. Krydstogtskibet kan anes til venstre baggrunden

Esbern Snare var sammen med sin bror, biskop Absalon, Valdemar den Store
og Valdemar Sejr frontfigurerne i de danske korstog i Østersøen i 11- og 1200-tallet. Byen
var et vigtigt knudepunkt for disse korstog.
Esbern Snare deltog også i det 3. korstog mod Jerusalem i 1192 og det menes
at det var der, han blev inspireret til opførelsen af den femtårnede kirke - Vor Frue Kirke som blev færdigopført i 1220-1230 af hans datter Ingeborg af Kalundborg. Esbern Snare
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døde i 1204. Kirken er udformet som et græsk kors som en af de få middelalderkirker i
Vesteuropa.

Statue af Esbern Snare.

Forsamlingen foran Vor Frue Kirke

Hen mod slutningen af 1200-tallet blev byen befæstet mod øst, og
under Valdemar Atterdag blev befæstningen yderligere forstærket, da slottet blev bygget,
og bymuren forstærket. Fæstningsværkerne udgjorde omtrent en cirkel og bestod af volde,
mure og tårne med grave om, og indenfor den indre ringmur lå slottet. I 1360 holdt
Valdemar Atterdag det første danehof i Kalundborg, og i hele perioden frem til 1560 holdt
skiftende konger danehof, stændermøder og rigsråd i byen. Dele af statsadministrationen
var samlet i byen, og rigsarkivet blev opbevaret på Kalundborg Slot.

Vores guide ved Kalundborg Miniby med Vestborg til højre,
højbyen med kirken i midten og slottet til venstre
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Rundvisningen sluttede på museet, hvor vi fik forevist korsriddertapetet, som
fortæller den spændende historie om Esbern Snare, biskop Absalon og kongerne Valdemar
den Store, Knud Valdemarsøn og Valdemar Sejrs korstog til egne omkring Østersøen i 11og 1200-tallet.
Det vævede og farvestrålende tapet er 7,2 meter langt og inddelt i 12
individuelt vævede billedscener. Centralt i historien er slaget ved Rügen mod venderne i
1168 og slaget ved Lyndanisse i Estland i 1219, hvor Dannebrog faldt ned fra himlen.

Korsriddertapetet, der er vævet og er 7,2 m langt (Fotos: Tonni Schumann).

Udflugten afsluttedes med en god frokost på restaurant La Viva, hvor dagens
rundvisning og andre emner blev drøftet. En stor tak til Kredsens kasserer, Søren Nør, for
planlægning og afvikling.

Næste arrangement
Arrangementet er ikke helt på plads endnu, men bliver formentlig/forhåbentlig
en indlæg om krigen i Ukraine med major Kenneth Schytte Myrup og planlægges til at blive
afholdt ultimo september.
I får mere at vide så snart aftalen er ”i hus”.
Vi ses
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

Nyt om navne…
Formanden for FOUAT Fyns Kreds, kaptajnløjtnant Lars Falkenberg fylder 80 år den 22.
september 2022.
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Lars Falkenberg fortæller:
Har altid følt en dragen mod havet
Lige fra jeg var ganske lille har jeg følt en dragen mod havet. Som 4-årig blev
jeg spurgt af et familiemedlem, om jeg skulle være brandmand eller politibetjent
ligesom alle andre små børn. Mit svar var utvetydigt: Jeg skulle være kaptajn! Ifølge min
mor skulle denne dragen mod havet være, at hun under graviditeten med mig havde
fået saltvandsindsprøjtninger flere gange!!

Kaptajnløjtnant Lars Falkenberg

JDR - ”Jyllands knyttede næve”
Om det er årsagen, ved jeg ikke, men få dage efter min realeksamen stak jeg
til søs. Efter 2 år tog jeg en uddannelse som shippingmand. Derfor var jeg halvgammel
(22 år), da jeg blev indkaldt til Forsvaret. Det foregik i JDR (Jydske Dragonregiment) eller
”Jyllands knyttede næve”, som vores oberst så malerisk kaldte det i 1964. Efter
rekruttiden blev jeg i foråret 1965 sendt til Grønnegades Kaserne i Næstved på
sergentskole. Efter ½ år tilbage til JDR med ansvar for at indvie ny rekrutter i militære
færdigheder. Efter hjemsendelse i 1966 (jeg var blevet gift) foregik arbejdslivet på
landjorden med forskellige uddannelser inden for økonomi.
Kystskipper og flotillechef
Som 30-årig blev jeg slettet af rullen, som det hed, med opfordring til at
melde mig til Hjemmeværnet. Det blev – selvfølgelig – Marinehjemmeværnet. Jeg
kunne springe nogle uddannelser over pga. min fortid. Blev sendt på navigationsskole i
Svendborg, og efter ½ år var jeg kystskipper. Jeg fik hurtigt min egen besætning og
sejlede som fartøjsfører i 32 år, afbrudt af 4 år, hvor jeg var i Korsør og endte som
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flotillechef for en periode.
En civil kollega introducerede mig til FOUAT, hvor jeg har været medlem
siden 2008. Efter en tid blev jeg forretningsfører i Fyns Kreds og i 2019 kredsformand.
Jeg kan godt mærke, at jeg fylder 80, men generelt skal jeg ikke klage over
helbredet. Jeg ved heller ikke om det hjælper og heller ikke, hvem jeg skal klage til.
Palle Christiansen
Kaptajn, sekretær


Sekretær i FOUAT Fyns Kreds, kaptajn Palle Christiansen fylder 80 år den 3. oktober
2022.
Med mine egne ord skriver jeg om mit militære CV: Jeg tør roligt påstå, at jeg
har aftjent min værnepligt! For den har varet hele mit liv. Nu er det blevet til 60 år i trøjen,
altså i aktiv tjeneste - og stadig med i hjemmeværnet ved min 80-års fødselsdag. Fra 19621964 trådte jeg mine ”barne”-soldaterstøvler i hjemmeværnet. Her lærte jeg at skyde med
gevær og prøve robust felttjeneste.
Som flink grundskoleelev fandt jeg ud af, at militærlivet det var lige mig. Siden
har mit hjerte banket for Forsvaret og Hjemmeværnet med det højere mål for øje, at hver
dag i frihed er en troshandling!
1960’ernes uldne M/44 uniform kradsede meget. Og vi brugte den både til
feltøvelser om formiddagen og om aftenen til kompagnifester.

Kaptajn Palle Christiansen

Indkaldt til Fynske Livregiment
Jeg blev indkaldt som rekrut ved Fynske Livregiment den 1. maj 1964 på Bülows
Kaserne i Fredericia og kom senere til Odense Kaserne. Her fik jeg bekræftet min
begejstring for militærlivet - trods slidsomme stroppeture på Trelde Næs’ lerede skrænter.
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Stoltheden varer hele livet!
Min ambition om at blive udsendt som FN-soldat på Cypern gik i opfyldelse. Det
blev med DANCON UNFICYP hold 3 (maj-november 1965.) Det foregik på Den Grønne Linje
i Nicosia. Jeg var på orlovsrejse til Jerusalem og Det Hellige Land inklusive Jordan og
ørkenbyen Petra. Stoltheden over min tjeneste der har præget mig hele livet og gjort mig
til et stærkere menneske.
Fra korporal til kaptajn
Min karriere i Hjemmeværnet tog fart efter min hjemsendelse. 1970 fik jeg
mine første striber som korporal. Med energi og interesse og flere hundrede tjenestetimer
hvert eneste år, kæmpede jeg mig op gennem graderne. Sergent – oversergent – løjtnant
og premierløjtnant. I denne rang 14 år som næstkommanderende i Svendborg
Bykompagni. I cirka 5 år var jeg kompagnichef/kaptajn efterfølgende.
Fra 2000 var jeg en årrække delingsfører i en infanterideling. Herefter kastede
jeg mig over efterretningstjenesten. Jeg elskede den systematik og kreative udfordring som
denne tjeneste krævede.
Med hjemmeværnet deltog jeg i COP-15 i København, (Klimatopmøde 2009) og havde blandt andet til opgave at udføre bevogtning af VIP-livvagternes biler.
Stor oplevelse var også min deltagelse i momentstyrken for ti hold fra
Hjemmeværnet, der skulle til vagttjeneste i Kosovo. Min tjeneste foregik i Søgård-lejren
med oplevelser, jeg aldrig glemmer blandt andet rollespillet, hvor jeg var ”borgmester” i
en lille by i Kosovo.
Medlem af FOUAT Fyns Kreds
2005 blev jeg medlem af FOUAT. Siden 2008 og op til dato har jeg været
foreningens sekretær og skriverkarl. Min store hobby er at skrive artikler og skildre livet i
kredsen. Blandt andet til FOUAT’s MEDDELELSER. Talløse er de sider, hvor jeg har ført
”dagbog” for vores kære forening. Jeg var også med en årrække i den nu lukkede Forsvarets
Befalingsmandsforening.
Hjemmeværnsmæssigt er jeg stadig fuldt SYDFYN’s stab - også der som skribent
og pressemedarbejder.
Jeg har fået tildelt Hjemmeværnets Fortjensttegn, HJV 50 års anciennitetstegn,
FN-medaljen og Forsvarets medalje for International Tjeneste.
I mit civile liv har jeg været 50 år på arbejdsmarkedet: Udlært typograf –
medierådgiver – annoncechef – direktør, og sluttede med 5 års ansættelse som journalist
på en ugeavis.
Skribent: Palle Christiansen

.
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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

Gardenparty og besøg på Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum

Aalborg Forsvars-og Garnisonsmuseum

Som annonceret i MEDDELELSER var vi af Dansk Amerikansk Klub inviteret til
Gardenparty på Aalborg Forsvars -og Garnisonsmuseum den 2. juli, hvor vi mødtes igen
med mange venner både fra USA og Danmark og bl.a. med manden med det store hjerte
for Danmark og USA, æresmedlem i Dansk Amerikansk Klub Peter Ørum, medlem af FOUAT.
Det er altid spændende, hvem der kommer især dem fra USA, som vi har set gennem
de mere end 25 år til haveparty hos den daværende Dansk Amerikansk Klubs præsident,
Kris Kristoffersen.
Der var som altid kagemand, vin øl og vand til gæsterne, underholdning på plænen
med det amerikanske Bluegrass and Country Band Kelly Coldwell Band samt koncert med
Flyvestation Aalborgs Brass Band. Vi hørte evergreens, og de kan spille alt lige fra USA´s
The Spangled Banner og vor egen nationalmelodi, Der er et yndigt land, Elvis-melodier,
melodier fra The Phantom of the Opera og gamle danske melodier, --- jeg kunne blive ved.
Det var også afskedskoncert med dirigent Gert Nørgaard, som har stået i spidsen for
bandet i 20 år. Det blev en aldeles strålende koncert, der spændte meget vidt.

Flyvestation Aalborg Brass Band
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Kranselægning i Mindelunden den 4. juli.
Efter kranselægningen indbød oberst Flemming Larsen fra 4. juli-komiteen alle
tilstedeværende til at gå 200 m til brunch på Comwell Hvide Hus. Det var en overdådig
brunch, hvor det Amerikanske Bluegrass and County Band Kelly Coldwell Band underholdt.
De sidste deltagere forlod Hvide Hus omkring middag.

Gæsterne og orkestret Bluegrass and County Band Kelly Coldwell Band på Comwell Hvide Hus

Den nye amerikanske ambassadør Alan Leventhal hilser på alle gæsterne efter kranselægningen


Flagdag for Danmarks udsendte 5. september 2022.
Vi mødes ved Aalborgs Forsvars-og Garnisonsmuseum i god tid. Bilerne kan blive
stående, indtil bussen kører tilbage efter afslutningen i Europahallen.
Kl. 09:00-09:30 Afhentning og bustransport ved Soldatens Sten, Skydebanevej 22,
9000 Aalborg, og bustransport til Aabybro/Jammerbugt kommune.
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09:30-11:15 Mindehøjtidelighed i Aabybro.
11:15-11:45 Bustransport til Mindevæggen på Aalborg Kaserne.
11:45-12:00 Mindestund ved Mindevæggen inkl. kranselægning.
12:00-12:30 Bustransport til Soldatens Sten.
12:30-13:30 Mindestund ved Soldatens Sten inkl. tale ved garnisonskommandanten
og buketlægning.
13:15-13:45 Bustransport fra Soldatens Sten til Gammeltorv.
14:00-14:30 Parade på Gammeltorv.
14:30-14:50 March til Europahallen v. Aalborg Kongres- og kulturcenter.
14:50-15:50 Arrangement i Europahallen. Arrangementet indeholder stående
spisning, hvor Trænregimentet og Aalborg Kommune byder på mad og
drikke.
Franz Strehle
DANSK UDENRIGSPOLITIK 2022

Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) har netop udsendt en publikation om dansk
udenrigspolitik 2022, hvor udenrigsminister Jeppe Kofod (S) bidrager med en artikel om den
internationale situation og dansk udenrigspolitik 2021, mens forsvarsminister Morten Bødskov (S) skriver
om den internationale situation og dansk sikkerheds- og forsvarspolitik I 2021.
Derudover har fire forfattere skrevet følgende indlæg:
- En ny atlantisme? Transatlantiske forbindelser i en tid med vedvarende konfrontation og
løbende forstyrrelser,
- 'Uagununa nunarput' ('det er vores land'). Grønlands mål om at bevæge sig fra trilateralisme
med Danmark og USA til amerikansk-grønlandsk bilateralisme,
- Det danske forsvarsforbehold og den manglende europæisering af det danske forsvar og
- Mod maritim sikkerhed i Guineabugten. Er den danske indsats egnet til formålet?
hvoraf et sammendrag bringes i det følgende.
En ny atlantisme? Transatlantiske forbindelser i en tid med vedvarende konfrontation og løbende
forstyrrelser.

Ruslands krig mod Ukraine har skabt et sjældent øjeblik af transatlantisk enhed,
men den atlantiske alliance står overfor de mest komplekse strategiske omgivelser i sin
historie. Amerikanske og europæiske ledere har taget vigtige skridt i retning af at tilpasse
deres partnerskab til en ny og mere turbulent tidsalder. Men svære uenigheder består fra
militær kapabilitet og handel til digitale rettigheder. Dette bidrag anviser, hvordan de
transatlantiske partnere kan justere deres forhold i betragtning af mislydene fra en stadig
mere disruptiv tidsalder. For eksempel bør NATO overgå til fremskudt forsvar, hvilket
kræver flere tropper stationeret på dets østflanke. Det amerikansk-europæiske “Handelsog Teknologiråd” bør opgraderes.
'Uagununa nunarput' ('det er vores land'). Grønlands mål om at bevæge sig fra trilateralisme med
Danmark og USA til amerikansk-grønlandsk bilateralisme.
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En diplomatisk krise blev udløst i 2014, da USA tildelte servicekontrakten på
Pituffik-basen til en amerikansk virksomhed i stedet for en grønlandsk-dansk virksomhed.
Efterfølgende forhandlinger førte til to grønlandsk-amerikanske aftalememoranda om
videreudvikling af samarbejdet på områder inden for grønlandsk myndighedsansvar. De
markerede et nyt bilateralt forhold mellem Grønland og USA og blev fulgt op af en
“økonomisk vækstpakke” af initiativer finansieret af USA med 12 millioner USD. Med disse
udviklinger som cases, og baseret på bl.a. kvalitative interviews med grønlandske, danske
og amerikanske embedsmænd, præsenterer denne artikel først en procesanalyse af,
hvorfor Grønland og USA valgte at fremme deres direkte samarbejde. Dernæst diskuterer
artiklen, om og hvordan forholdet mellem USA og Grønland har ændret sig over de seneste
to årtier.
Det danske forsvarsforbehold og den manglende europæisering af det danske forsvar-

Hvad afgør om forsvaret i en EU-medlemsstat bliver europæiseret eller ej? Er
det en kvasi-automatisk proces, eller afgøres det af den pågældende stats regering og
parlament? Hvis det første er tilfældet, betyder det, at det danske forsvar vil blive
europæiseret uanset resultatet af folkeafstemningen i juni 2022 om det danske
forsvarsforbehold. Er det sådan, det er? Analysen undersøger, om dansk forsvar indtil nu
er blevet europæiseret. Danmark er teoretisk interessant, fordi landet har fire EUforbehold, herunder et på forsvarsområdet. To temaer analyseres: et om “downloading”
af europæisering fra EU-niveauet og et om mulig socialisering vedrørende fænomenet.
Resultatet er, at ingen europæisering af betydning har fundet sted; europæisering er
derfor et fænomen, der kan bremses. Dette er en vigtig pointe i forhold til demokratidebatten i Danmark. Skulle forbeholdet blive ophævet i løbet af 2022, vil europæisering
sandsynligvis finde sted; hvis det derimod bibeholdes, kan vi forudse status quo i denne
henseende.
Mod maritim sikkerhed i Guineabugten. Er den danske indsats egnet til formålet?

Danmark øger i disse år sit engagement i den vestafrikanske Guineabugt, hvor
det internationale samfund de seneste ti år har søgt at udvikle maritime
sikkerhedskapaciteter for at beskytte skibstrafikken imod pirateri. På trods heraf er
regionens farvand blandt verdens mest udsatte. For at undersøge dette tilsyneladende
paradoks analyserer artiklen Danmarks bidrag til maritim sikkerhed i Guineabugten og
spørger, om bidraget egner sig til formålet? Kapitlet diskuterer Guineabugtens maritime
trusler, den danske civil-militære indsats og den bredere kontekst vedrørende regionalt og
internationalt samarbejde. Kapitlet vurderer herefter relevansen af den danske indsats,
både i omfang og formål. Slutteligt identificeres mulige veje for Danmark fremadrettet.
Undersøgelsen er baseret på danske erfaringer i regionen samt interviews med danske
praktikere og en analyse af centrale politik- og strategidokumenter.
Publikationen er redigeret af Kristian Fischer and Hans Mouritzen og kan
downloades fra Danish Foreign Policy Review 2022 (diis.dk).
Red.
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Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER
MEDDELELSER Nr. 246 (November-december 2022)
MEDDELELSER Nr. 247 (Januar-februar 2023)
MEDDELELSER Nr. 248 (Marts-april 2023)
MEDDELELSER Nr. 249 (Maj-juni 2023)

DEADLINE

UDSENDELSE

01 OKT 2022
01 DEC 2022
01 FEB 2023
01 APR 2023

15 OKT 2022
15 DEC 2022
15 FEB 2023
15 APR 2023

OVERBLIK – FOUAT’S KALENDER
Hvad

Hvem

Hvor

Hvornår

Pistolskydning

Midt- og Vestsjælland

Søskoven, Sorø

15 AUG 2022 – 18:30

Pistolskydning

Københavns Kreds

Hanebjerg Skyttecenter

16 AUG 2022 – 09:00

Sommerudflugt

Nordjyske

Fårup Skovhus, Saltum

21 AUG 2022 – 11:00

Pistolskydning

Midt- og Vestsjælland

Søskoven, Sorø

21 AUG 2022 – 18:30

Pistolskydning

Københavns Kreds

Hanebjerg Skyttecenter

23 AUG 2022 – 09:00

Mindehøjtidelighed

Nordjyske

Ålestrup Kirke

27 AUG 2022 – 09:00

Pistolskydning

Midt- og Vestsjælland

Søskoven, Sorø

28 AUG 2022 – 09:00

Mindehøjtidelighed

Nordjyske Kreds

Soldatens Sten, Aalborg

05 SEP 2022 – 09:00

Pistolskydning

Københavns Kreds

Hanebjerg Skyttecenter

20 SEP 2022 – 09:00

Pistolskydning

Københavns Kreds

Hanebjerg Skyttecenter

27 SEP 2022 – 09:00

Foredrag

Københavns Kreds

Kastellet

13 OKT 2022 – 19:00

Foredrag

Københavns Kreds

Kastellet

27 OKT 2022 – 19:00

Redaktionen afsluttet den 8. august 2022

Side - 24 - af 24

