
Side 1 af 33 
 

  

Foreningen af Officerer udenfor aktiv Tjeneste 

  

 

     
 

 MEDDELELSER 

Nr. 247                    JANUAR-FEBRUAR                             2023 
 

 

Droner spiller en væsentlig rolle i fremtidens forsvar. Se artiklen i ”Honnør” November 2022, side 44 



Side - 2 - af 33  
  

 

 

Landsledelse og kontaktpersoner – praktiske oplysninger om MEDDELELSER 

INDHOLD 
Emne 

2 

 
Side 

Landsformandens jule- og nytårshilsen 3 

Møde med Beredskabsstyrelsen 3 

Meddelelser fra kredsene:  

Københavns Kreds 5 

Midt- og Vestsjællands Kreds 23 

Fyns Kreds 26 

Nordjyske Kreds 28 

Ajourført oversigt over foredrag i FOUAT 2009-2022 31 

Nyttige links 31 

Overblik – FOUAT’s kalender 32 

 

Landsformand: 

Generalmajor Jens Erik Frandsen 

Dr. Tværgade 42, 6.th., 1302 København K. 

Mob.: 2124 9884 

E-mail: rytfra@hotmail.com 

Næstformand: 

Oberst Erling B. Flebbe 

Amagerfælledvej 30, st.th., 2300 København S. 

Mob.: 2078 2624 

E-mail: foreningen.fouat@gmail.com 

Forretningsfører: 

Orlogskaptajn Erik Dreyer-Andersen 

Klosterlunden 33 B , 4700 Næstved. 

Mob.: 2078 0331 

E-mail: dreyer-andersen@webspeed.dk 

Redaktør: 

Kaptajn Bjarne Skov Jensen 

Bækmosen 1 A, 2670 Greve 

Mob.: 4030 8528 

E-mail: skov-jensen@mail. dk 

Web-redaktør: 

Major Jørgen Houlberg Nielsen 

E-mail: jorgenhnielsen@gmail.com 
 
 
 

Skydeudvalgsformand: 

Kaptajn Per Kristian Madsen 

Bøgevangen 30, 3540 Lynge 

Mob.: 4043 2361 

E-mail: riemads@privat.dk 

FOUAT CVR-nummer:  

36681837 

Hjemmeside: 

https://wp.fouat.dk/ 
 

Formål: At formidle oplysninger til medlemmerne om kredsenes aktiviteter samt – når pladsen tillader det 
– at optage indlæg fra medlemmerne.  
Tid: MEDDELELSER udgives medio februar, april, juni, august, oktober og december. For indlæg er fristen 
for indsendelse til redaktionen den 1. i hver udgivelsesmåned. 
Bidrag: Bidrag optages på bidragsyderens ansvar. Eftertryk er kun tilladt med Formandskabets, 
henholdsvis pågældende kredsformands tilladelse. Input til bladet sendes i Word-format pr. e-mail til 
redaktionen. Ønskes indlæg illustreret med billeder, bedes oplysning medsendt om, hvem ophavsretten 
tilhører.  
Registrering: ISSN 2445-5091. 

FORMANDSKAB  

KONTAKTPERSONER M.M. 

OM MEDDELELSER 

mailto:rytfra@hotmail.com
mailto:foreningen.fouat@gmail.com
mailto:dreyer-andersen@webspeed.dk
mailto:jorgenhnielsen@gmail.com
mailto:riemads@privat.dk
https://wp.fouat.dk/


Side - 3 - af 33  
  

 

 

LANDSFORMANDENS JULE- OG NYTÅRSHILSEN 

 

Kære alle medlemmer 
 

Det er i dag søndag den 4. december, og det er tungt og vådt udenfor - kan man 
overhovedet komme i julestemning med et sådant vejr - for ikke at tale om inflationen, 
rentens store stigning, den forfærdelige krig i Ukraine, og der kunne helt sikkert føjes 
mange andre ulykker til. 

Ja da; i går skulle min kone og jeg blandt andet opleve julemarkedet i Tivoli, 
men vi måtte simpelthen opgive at komme ind - køen var både for lang og for bred. Det 
var imidlertid på en måde dejligt sådan at blive sat uden for og dog opleve forventningens 
glæde fra alle de unger, der stod i køen. Det er jo et meget godt eksempel på, at ja, ulykker 
kommer og går, men julen med alle dens forberedelser og samværet i familierne - den 
består. 

Det er derfor mit ønske, at I alle med samt jeres familier får en glædelig jul og 
et godt og lykkebringende nytår. 

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke alle vore valgte 
tillidsrepræsentanter i de respektive kredsbestyrelser og landsledelsens medlemmer for 
det store arbejde, I udfører for, at vi kan leve op til vores formål om at samle og fremme 
kammeratlige relationer for og mellem vore medlemmer. 
 

Endnu engang glædelig jul. 
Jens Erik Frandsen" 

 

MØDE MED BEREDSKABSSTYRELSEN 

 

Møde med direktøren for Forsvarsministeriets Beredskabsstyrelse 

Den 28. november 2022 lykkedes det landsformanden, generalmajor Jens Frandsen, 

at få et møde i stand med direktøren for Forsvarsministeriets Beredskabsstyrelse, Laila 

Reenberg.  

Formålet med mødet var at bede direktøren om at slå et slag for FOUAT inden for 

Beredskabsstyrelsens egne rækker.  

Direktøren blev orienteret om FOUAT, og om de aktiviteter, foreningen kan tilbyde 

personel, der er gået ud af de aktives rækker. 

Som landet ligger lige nu, er Beredskabsstyrelsen ikke i stand til at pege på noget 

forum, der ligner FOUAT, som man kan henvise styrelsens pensionerede officerer til at 

melde sig ind i.  
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Direktør Laila Reenberg (Foto: Altinget) 

 

Laila Reenberg mente, at FOUAT ville være et godt tilbud til styrelsens afgåede 

personale. Hun var lidt ked af at der ikke længere er nogen sydjysk kreds, for – som hun 

sagde – der burde egentlig være gode muligheder i området omkring Haderslev, hvor 

Beredskabsstyrelsen Sydjylland har et center i byen. Samme sted findes Haderslev Kaserne, 

og endelig så ligger Flyvestation Skrydstrup inden for nærområdet. I samme spor kunne 

Laila Reenberg også godt se for sig, at et eventuelt potentiale ved Beredskabsstyrelsen 

Midtjylland i Herning blev efterprøvet. Der ligger Flyvestation Karup, Jydske 

Dragonregiment i Holstebro og Ingeniørregimentet i Skive i nærområdet. 

Beredskabsforbundet blev også drøftet. Organisationen dækker de frivillige i det 

nationale beredskab, men er organiseret i kommunalt regi; de ligger derfor udenfor 

Beredskabsstyrelsens ansvarsområde. 

Laila Reenberg lovede at lade et ord falde på rette sted. I første omgang vil hun nævne 

mødet med FOUAT i denne uges ”Fredagsmail”, som hun udgiver til alt personale i 

Beredskabsstyrelsen.  

Det, hun har skrevet til de ansatte, lyder som følger:  

 

Min uge startede ud med et møde med Foreningen af Officerer uden for aktiv tjeneste, 

hvor pensioneret generalmajor og formand for foreningen Jens E. Frandsen og pensioneret 

oberst og næstformand Erling B. Flebbe havde et ønske om, at udbrede kendskabet til 

foreningen i Beredskabsstyrelsen blandt nuværende og kommende pensionister. 

Foreningen har eksisteret siden 1891 og har ca. 250 medlemmer på landsplan. De 

arrangerer bl.a. foredrag og udflugter, og så skaber de rammerne og muligheden for, at 

man kan hygge sig, tale om ”gamle dage”, dele fælles interesser osv. De fortalte også, at 

det ikke kun er en forening for officerer (der kommer derfor på sigt muligvis en 
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navneforandring af foreningen), men at sergentgruppen også er velkommen. Det er 

selvfølgelig ganske valgfrit, men nu er kendskabet til foreningen i hvert fald givet videre, 

og hvis I er interesserede, kan I læse meget mere om foreningen på deres 

hjemside, www.wp.fouat.dk. Herover er I også lokalt velkommen til at sprede budskabet til 

tilknyttede pensionister. 

 

Det blev aftalt, at FOUAT’s landsledelse følger op på, om initiativet får nogen positiv 

virkning. Det gøres ved at spørge tilbage til kredsene og ved at kontakte 

Beredskabsstyrelsens ledelsessekretariat. Der kan ikke påregnes nogen her-og-nu 

reaktion, men der skal kigges på en horisont over de nærmeste fem – seks år.  

 

Jens Erik Frandsen 
                                                                                                                                           Formand 

 

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  

major Gregers Djørup 

*17. juli 1932 -  17. oktober 2022 

er afgået ved døden. 

 

Gregers Djørup var medlem af Københavns Kreds i 24 år, idet han blev meldt ind i 

1998. I foreningsregi var han mest interesseret i pistolskydningerne. Når den disciplin var 

på kalenderen, var han hyppigt at finde blandt kredsens skytter på skydebanerne. Faktisk 

deltog han sidste gang på Hanebjerg Skyttecenter så sent som den 20. september i år, hvor 

han gav udtryk for at skyderesultaterne lod en del tilbage at ønske. Gregers Djørup var 

gennem rigtig mange år FOUAT’s skydeudvalgsformand på landsplan. Gregers var en glad 

fortæller og meget hyggelig at have i sin midte.  

Det er lidt pudsigt, at Gregers Djørup i sin tid startede sin militære løbebane som 

rekrut ved 10. Luftværnsafdeling i 1953 sammen med to andre af Københavns Kreds’ 

http://www.wp.fouat.dk/
mailto:foreningen.fouat@gmail
mailto:tilmelding.fouat.kbh.kreds@gmail
mailto:brix.knudsen@mail
mailto:freefly@godmail.dk
mailto:riemads@privat.dk
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meget trofaste medlemmer, dels major Flemming Holmgreen, der afgik ved døden i 2019, 

dels major Kaj Larsen, der ”still is going strong.” Selvom Gregers startede sin militære 

løbebane i Hæren, kom han til at slutte den i Flyvevåbnet, fordi han i sin tid sammen med 

raketluftforsvaret blev forflyttet fra Hæren til Flyvevåbnet.  
 

 
Major Gregers Djørup 

 

Gregers Djørup tog en uddannelse som translatør i engelsk sideløbende med sin 

tjeneste. Af den grund er der flere af Københavns Kreds’ medlemmer, som har haft ham 

som lærer i netop engelsk på Flyvevåbnets Officersskole. Gregers sluttede sin militære 

løbebane allerede i en alder af 40 år, fordi han valgte at gøre brug af sin autorisation som 

translatør og gøre det virke til sin levevej.  

Æret være major Gregers Djørups minde. 
 


 

Generalforsamling i Københavns Kreds 

Kredsen afholder generalforsamling tirsdag den 7. februar 2023 kl. 19:00 BEMÆRK – 

DET ER EN TIRSDAG. Kredsen er blevet skubbet ud af tidligere tildelte lokaler p.g.a. 

øvelsesvirksomhed.   
 

Dagsorden 
1. Formandens beretning om virksomheden i det forløbne år samt skydelederens, eller 

fungerende skydeleders, beretning om årets skydninger.  
2. Virksomheden i det kommende år, herunder skydninger.  
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  
4. Fastsættelse af medlemskontingentet for det efterfølgende år.  
5. Valg af et antal kredsbestyrelsesmedlemmer for de kommende to år. 

a. Oberst Erling Flebbe, formand, villig til genvalg, 

b. Orlogskaptajn Torben Martinsen, næstformand, villig til genvalg, 
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c. Oberst Michael Bondegaard, bestyrelsesmedlem, ønsker ikke genvalg, 

d. Løjtnant Ingrid Daege, bestyrelsesmedlem, villig til genvalg, 

e. Major Jørgen Dam, skydeleder, villig til genvalg. 

f. Suppleanter for kredsbestyrelsesmedlemmerne. Københavnskredsen vælger 
ikke suppleanter. 

g. Revisor. Ove Møller Kristensen er på valg – villig til genvalg. 
 
I relation til bestyrelsens sammensætning er kredsen for tiden i den situation, at 
Skydeudvalgsformanden, kaptajn Per Kristian Madsen, er nede med et 
sygdomsforløb. Han står nominelt ikke til genvalg ved generalforsamlingen i 2023. 
Men for at pistolskydningerne fortsat kan gennemføres som planlagt, er det mellem 
kredsformanden og major Jens Bartholdy Norrby aftalt, at han indtil videre sættes 
ind som fungerende Skydeudvalgsformand. Dette gælder for såvel FOUAT på 
landsplan som for Københavns Kreds. Jens Bartholdy varetager opgaverne indtil Per 
Kristians situation er afklaret. 

6. Behandling af forslag fra repræsentantskabet. 
a. Der er et særligt emne, som FOUAT landsledelse ønsker, at vi diskuterer i 

kredsen og i de øvrige kredse. Det er navnet på foreningen. Der blev sidste år 

(2022) på repræsentantskabsmødet talt om, at foreningens navn muligvis kan 

virke begrænsende på hvervning af medlemmer. Det skal forstås på den 

måde, at potentielle medlemmer, der ikke har nogen officersmæssig 

baggrund, kan have betænkeligheder ved at melde sig ind i foreningen. Det 

bemærkes, at det ikke er nogen forudsætning for at blive medlem, at man har 

en officerskarriere (kort eller lang) bag sig. Alligevel skønnes navnet at virke 

som lidt af en tærskel. Forslag til et nyt navn for foreningen udbedes. Det 

bemærkes, at hvis vi i foreningen på landsplan skulle blive enige om at ændre 

dens navn, vil den i givet fald fremover blive refereret til som ”Tidligere 

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste (FOUAT).” 

7. Behandling af forslag fra kredsbestyrelsen. 
8. Behandling af andre forslag.  
9. Eventuelt. 

a.  Dato for næste generalforsamling foreslås at berammes til torsdag den 8. 

februar 2024. 

 

Bemærk at hvis man mener at sidde inde med emner til dagsorden, som enten 

vedrører Københavns Kreds alene eller som bør løftes til behandling på 

repræsentantskabsmødet i april, vil det være en fordel at få det lagt op via kredsens 

bestyrelse.  Men man kan også vælge at vente med at tage et emne op direkte på 

generalforsamlingen. 
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Generalforsamlingen følges op med hyggeligt samvær. Ved en tidligere 

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

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

Hestestalden.  

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

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

ikke senere end mandag den 30. januar 2023. Samme dato er i øvrigt sidste frist for 

tilmelding til deltagelse i generalforsamlingen. 
 


 

Kontingent for 2023 

Kontingentet for medlemmer af Københavns Kreds for 2023 er fastsat til 200 kr.  

Kontingentet bedes indbetalt inden udgangen af januar måned 2023 på kredsens 

bankkonto reg.nr. 1551 kontonr. 1127 7322. 

Det bemærkes, at kredsens årskontingent i over 10 år har været uforandret, men at 

prisstigninger nu har gjort det nødvendigt at regulere det op. 
 



Foredragsrække 2022-II 

Tysk forsvar – status og fremtid 

Torsdag den 13. oktober 2022 var det lykkedes for Københavns Kreds at få den 

herværende tyske forsvarsattache, oberstløjtnant Kai Prozeske til at holde foredrag om 

det tyske forsvar nu og i de næste kommende 10 år. 
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Oberstløjtnant Kai Prozeske 

Oberstløjtnant Prozeske fortalte indledningsvis om sin egen baggrund. Han startede i 

Luftwaffe i 1993 og har en lang uddannelse bag sig, både i Tyskland og i udlandet. Han er i 

dag oberstløjtnant ”IG,” som det hedder på tysk, hvilket betyder, at han er 

generalstabsuddannet. Han har også gjort tjeneste flere steder i Tyskland og i udlandet, før 

han i 2020 fik jobbet som forsvarsattaché i København.  

Fra murens fald i Berlin 1989 og indtil Rusland i februar 2022 indledte krigen mod 

Ukraine var det med Bundeswehr gået præcis som med det danske forsvar, nemlig med 

idelige nedskæringer både på materiel og på personelsiden. Men med den opvågnen, 

Europa har fået med krig i Europa - altså krigen i Ukraine - er man fra politisk hold i Tyskland 

sadlet om. Det er blevet besluttet, at Bundeswehr over de kommende år skal have tilført 

100 milliarder euro. 

At få budgetteret alle disse midler, få dem allokeret, foretaget anskaffelser, foretaget 

rekruttering og uddannelse af meget nyt personel, få indkøbt og indfaset nyt udstyr er 

selvsagt en gigantisk opgave. 

Situationen for Bundeswehr lige nu er, at hæren råder over en brigade
+

 og ca. 200 

kampvogne. Hele Bundeswehr omfatter for tiden 183.000 soldater og civile, og man 

planlægger med, at der over en kortere årrække skal tilføres yderligere personel, så man 

kommer op på 212.000 ansatte. Alle soldater er professionelle fordi det tyske 

værnepligtssystem er sat på pause. Oberstløjtnant Prozeske tvivlede på, at man fra politisk 

hold vil gribe til igen at aktivere værnepligtssystemet. Grunden hertil er, at alle 
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indkvarteringsfaciliteter til værnepligtige er afhændet eller revet ned og 

uddannelsessteder er bortsolgt til andet brug.  

På kort sigt er det planen at ansætte yderligere ca. 10.000 personer (militære og civile) 

i Bundeswehr. Lige efter krigsudbruddet i Ukraine var der god søgning til ansættelse i 

Bundeswehr, men tendensen er fladet ud. På et spørgsmål blev der oplyst, at der i det 

tidligere Østtyskland er større tilbøjelighed til at melde sig under fanerne end i de gamle 

forbundsstater. Det har noget med det forhold at gøre, at der generelt er større ledighed i 

de østlige forbundsstater. 

Bundeswehr råder over en mindre reservestyrke, men den vil alene kunne indsættes 

til forsvar af det egentlige Tyskland.  

Samme dag, hvor foredraget blev holdt, havde Tyskland netop overdraget det første 

af fire IRIS-T SLM (Surface Launched Medium Range1)) luftværnsmissilbatterier til Ukraine. 

De næste tre batterier er under produktion. Målsætningen er, at disse skal leveres i 

begyndelsen af 2023. 

Hvis krigen i Ukraine eskalerer og bliver pan-europæisk, vil der blive et udtalt behov 

for at koordinere indsatsen i NATO. Men her oplever oberstløjtnant Prozeske, at der for 

tiden er problemer netop med koordineringen. I tysk perspektiv er det amerikanske forsvar 

den altoverskyggende vigtigste samarbejdspartner. Og netop i samspillet mellem 

Bundeswehr og amerikanske tropper er der svære knaster, der skal høvles af. Man oplever, 

at systemerne (de tyske og de amerikanske) ikke spiller sammen. Det forhold er indtil 

videre ikke blevet afhjulpet selvom Tyskland i 2017 fik oprettet en egentlig Cyber 

Command internt. I Bundeswehr er Cyber Command i færd med at oprette og 

implementere et fælles kommunikationssystem, der som begrebet siger dækker alle tre 

værn.  

 Siden juli 2021 har Bundeswehr haft en Verdensrumkommando under ledelse af 

Luftwaffe. Tyskland følger således den internationale trend med at samle militære 

rumbaserede kapaciteter og tjenester for at tage højde for rummets øgede relevans. På 

baggrund af den voksende nationale afhængighed af verdensrummet finder en geopolitisk 

rivalisering sted om overherredømme i rummet, som også fremmer udviklingen af 

modrumsteknologier og repræsenterer en alvorlig sikkerhedsudfordring for 

Forbundsrepublikken. Kommandoen i Kalkar/Uedem har i øjeblikket omkring 80 soldater 

og civilt ansatte og forventes at vokse til 250 stillinger. Det er multidimensionelt; det 

 
1) IRIS-T systemet kan engagere luftmål ud på afstand af 40 km. 
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betyder, at medlemmer af alle grene af Bundeswehr, men frem for alt fra luftvåbnet og 

området for cyber- og informationsrum, arbejder sammen der. Derudover tilstræbes en 

multinationalisering med repræsentanter for partnerstater og allierede. I tæt samarbejde 

med DLR udføres der nu satellit- og rumaffaldsovervågningsopgaver samt militær 

rekognoscering og opbygning af situationsfornemmelse. Fra nu af vil 

Verdensrumkommandoen også stå for planlægning og udførelse af militære 

rumoperationer.  

I 2017 valgte Tyrkiet at anskaffe det russiske S-400 luftværnsmissilsystem. Dermed 

blev Tyrkiet udelukket fra deltagelse i og senere mulighed for at anskaffe amerikanske F-

35 femtegenerations Joint Strike Fighterfly. Det har så nu åbnet en mulighed for Luftwaffe, 

fordi man dér har fået tilsagn om netop den leverance. Der er tale om 35 fly. Alternativet 

havde været, at Luftwaffe skulle anskaffe amerikanske F-18 fly. Det forholder sig sådan, at 

Eurofighteren er ved at være moden til udfasning. Apropos kampfly, så er der et i 

gangværende projekt med anskaffelse af et fælles europæisk Future Combat Air System. 

Det omfatter såvel fly som ubemandede fly, men projektet er fortsat i udviklingsfasen. 

Oberstløjtnant Prozeske vurderede, at der tidligst kan komme fly ud af det projekt i 

2040/43. 

Luftwaffe råder for tiden over 400 fly, hvoraf der er ca. 230 kampfly (Tornado og 

Eurofighter) samt ca. 50 Eurocopter panserværnshelikoptere 2 ). Ud af den samlede 

personelstyrke er der i dag ca. 4.000 personer tilknyttet tysk luftforsvar. 

Bundeswehr råder, som før nævnt, over ca. 200 Leopard-II kampvogne. 

Oberstløjtnant Prozeske forklarede, at det ikke er helt ligetil at sætte fart i 

våbenproduktion, hvorfor der vil gå en rum tid, inden man vil kunne producere nye tyske 

kampvogne i nævneværdigt antal. I den relation blev der spurgt, hvorfor så ikke 

Bundeswehr kunne finde på at gøre som det polske forsvar, nemlig at henvende sig til 

koreanerne for hos dem at købe K2-kampvogne. Polen har leveret 240 brugte sovjetiske T-

72 panservogne til Ukraine og er som erstatning i færd med at anskaffe 180 nye K2’ere. 

Det skønnes, at en del af disse vil kunne leveres til Polen allerede i år. Men den option har 

Bundeswehr ikke mulighed for at gøre brug af. Oberstløjtnant Prozeske mente, at der som 

tingene ligger findes én eneste reel mulighed for Bundeswehr, hvis man vil have 

kampvogne ”off the shelf,” og det er ved at købe Abrams kampvogne hos amerikanerne.  

Der blev spurgt, hvorfor Tyskland tøver med at levere Leopard-II kampvogne til 

Ukraine. Svaret var, at alle nationer, der potentielt ville kunne støtte Ukraine med moderne 

 
2) Kilde: de.wikipedia.org  
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kampvogne, tøver med at levere. Amerikanerne holder igen, det samme gør England og 

Frankrig, og derfor er også Tyskland afventende. Det hænger formentlig sammen med 

risiko for eskalering.  

Prozeske erindrede om, at der er en række internationale aftaler, som i den slags 

forhold skal overholdes. Således har Tyskland ikke mulighed for at levere visse typer 

ammunition til Ukraine, selv om man gerne ville, fordi de dele er produceret i og anskaffet 

fra Schweiz og derfor ikke må overleves til tredjeland. Det samme har gjort sig gældende 

med militære køretøjer, hvor eksempelvis Danmark er kommet i klemme, fordi man ville 

hjælpe Ukraine med køretøjer anskaffet i Schweiz. Også i den situation løb man ind i en 

blokering, fordi man jfr. aftalerne ikke må videregive dem til tredjeland.  

Oberstløjtnant Prozeske mente, at Bundeswehrs omdømme er i bedring især på 

grund af den større politiske bevågenhed.  

Ud over selve krigen i Ukraine er der hele aspektet med energikrisen. Sagen er at store 

dele af Europa, og i særlig grad Tyskland, har lagt opfyldelsen af mange af sine 

energimæssige behov i én kurv (den russiske). Det har bevirket, at der er en stærk 

prioritering af fordeling af energi på dagsordenen. Man kan på den ene side ikke bede den 

tyske industri om at sætte produktionen af militært udstyr op, hvis ikke man i samme 

forbindelse sikrer en tilsvarende tildeling af energi. Lige nu sker den største tilførsel af 

naturgas til Tyskland fra norske gasfelter. I den forbindelse nævnte Kai Prozeske, at man 

fra politisk hold har bestemt, at to tyske atomkraftværker, som stod for udfasning, vil blive 

hold i drift til i hvert fald april 2023. 

På et spørgsmål fra salen om, hvordan man fra tysk side vurderer varigheden af krigen 

i Ukraine, var svaret, at hans personlige vurdering er, at den formentlig vil komme til at 

vare yderligere 2 år. Omkring krigshandlingerne er det således, at også det tyske forsvar 

har vanskeligt ved at vurdere det ukrainske forsvars tab af mandskab. Derimod meldes der 

ifølge åbne tyske kilder om russisk tab af mandskab på over 60.0003) mand. 

Krigen har bevirket en stærk strøm af flygtninge fra Ukraine til Tyskland. Netop nu 

meldes der om, at der er 900.000 ukrainere i Tyskland. Det volder imidlertid ikke på samme 

måde problemer, som da flygtningestrømmen fra Syrien var overvældende i 2015. 

Om spørgsmålet angående Sveriges og Finlands indtræden i NATO, mente 

oberstløjtnant Prozeske, at det kommer til at ske, men at der vil være en ”afgift,” der skal 

 
3) Kilde: Frankfurter Rundschau, 13. oktober 2022.  
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betales til Tyrkiet. Om betydningen af Sveriges og Finlands eventuelle indtræden i NATO 

mente Prozeske ikke, at det i et tysk perspektiv får nogen større betydning.   

Bundeswehr anskaffer fregatter, som – når de bliver indsat – i første omgang er 

tiltænkt en styrkelse af søforsvaret i Østersøen. 

Oberstløjtnant Kai Prozeske anvendte nogle minutter på at omtale en større 

luftforsvarsøvelse, der bliver gennemført i 2023 og som hedder ”Air Defender 23.” Øvelsen 

omfatter alle NATO-lande, der ligger i den østlige ende af Europa plus Tyskland. Sverige, 

Letland, Østrig og Tyrkiet er inviteret og forventes at ville deltage, derimod ikke Danmark. 

Fra Canada og USA vil der også tilgå flystyrker. For USA’s vedkommende vil man se enheder 

fra US Navy, Air National Guard og US Air Force.  

 

Der var i alt 35 fremmødte kredsmedlemmer såvel som enkeltgæster. Alle fik sig en 

interessant og relevant indføring i det tyske forsvar, sådan som det er lige nu, og som det 

forventes at ville udfolde sig i de kommende år. 

Erling Flebbe 


 

Ukrainekrigen – sømilitære aspekter i Østersøen 

Den 27. oktober 2022 holdt kaptajnløjtnant Alexander With, ved 

Søværnskommandoen, et foredrag med titlen ”De sømilitære aspekter af Ukrainekrigen, 

læringspunkter og hvad det betyder for Østersøen.” 

Med ”Air Defender 2023” er det 

min agt at demonstrere, at alli-

erede luftstyrker kan vise beslut-

somhed. Sammen med amerikan-

ske luftstyrker og vore allierede i 

Europa, vil Luftwaffe sende et 

særdeles synligt og kraftfuldt signal 

om troværdig afskrækkelse i luft-

rummet.  
Generalløjtnant 

Ingo Gerhartz 
Chef for Luftwaffe 
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Foredragsholderen forklarede, at hele foredraget var baseret på åbne kilder, 

altså hvad alle og enhver kan finde i aviser, tidsskrifter, på internettet osv. Foredraget var 

dermed ikke klassificeret på nogen måde. 

Alexander With indledte med at forklare, at i tiden op til den 24. februar 2022, 

den dag Rusland startede sin invasion af Ukraine, havde man fra russisk side gennemført 

en forstærkning af Sortehavsflåden. Blandt andet havde man fra Østersøflåden trukket 

Ropucha landgangsskibe og den 336. Marineinfanteribrigade ned i Sortehavet. Den slags 

forskydninger behøver ikke reelt betyde noget, men i dette tilfælde, hvor store 

hærformationer i forvejen var trukket til fra det meste af Rusland og opmarcheret ved 

grænsen til Ukraine, kunne det virke som et varsel om forestående krigshandlinger. 

Da konflikten startede den 24. februar, blev den Ukrainske flåde stort set 

neutraliseret enten ved missilangreb, sænket af ukrainerne selv eller erobret af russerne. 

Men Ukraine havde landbaserede missilsystemer til bekæmpelse af flådeenheder, som 

overlevede den første angrebsbølge. Den salgs landbaserede enheder er svære at 

lokalisere og uskadeliggøre. Den samme skæbne led det ukrainske flyvevåben ikke, og blev 

dermed ikke på samme måde nedkæmpet ved missilangreb. Der er to grunde til det. Dels 

fik ukrainerne tidlige varsler om angreb fra amerikanske efterretningskilder, dels var 

ukrainerne hurtige til at deployere væk fra flyvestationer, som var i overhængende fare for 

forestående missilangreb. Det ukrainske flyvevåbens reaktionsmønster og held med 

gennemførelse af det, fortæller noget om betydningen af betids at have gode indikationer 

og advarsler. Men nogle af de russiske fejlskud kunne også have noget at gøre med, at 

russerne ikke var alt for ferme til ”real-time” måludpegning. 

 

 
Kaptajnløjtnant Alexander With (Foto: FOUAT) 
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I de første dage af konflikten erobrede den russiske sortehavsflåde øen ”Snake 

Island” beliggende ca. 30 km øst for Donauflodens udløb. Alexander With mente, at det 

rigtignok var en taktisk sejr for Rusland, men at aktionen var uden betydning på den lange 

bane. Øen er en slags prop i hullet for nogle vigtige ukrainske havnebyer og vil kunne 

blokere den såkaldte Sea Line of Communication (SLOC). Så med en russisk besiddelse af 

øen, ville man kunne blokere for sejlruterne til disse havnebyer. På den anden side er øen 

så tæt på ukrainsk fastland, at russiske orlogsskibe omkring øen ville kunne blive engageret 

inde fra land og faktisk blev det. Endvidere er farvandet omkring Snake Island så lavt, at 

det ikke er muligt at operere der med ubåde. Russerne drog konsekvenserne af de for dem 

ugunstige forhold og trak deres styrker tilbage. Ukraine besatte igen øen.  

Der blev udlagt en del søminer i Sortehavet. Det vides også, at i hvert fald et 

koffardiskib i tiden efter udlægningen er løbet på en sømine. Hvem der har udlagt minerne 

og med hvilket formål står ikke klart. 

På et tidspunkt tidlig i krigen lukkede Tyrkiet Bosporusstrædet for større 

orlogsfartøjer. For Rusland betød det, at man ikke længere havde mulighed for at 

deployere større krigsskibe ind i Sortehavet. Men med hensyn til mindre enheder, kunne 

man fortsat forlægge derned via de indre russiske vandveje.  

I de første dage efter konfliktens udbrud var der handelsskibe fra tredjelande 

som russerne sænkede i Sortehavet. I samme periode var der det man vil kalde et 

skinangreb på byen Odessa, ganske vist kun med missiler og fly. Skinangreb, fordi 

angrebsenhederne udelukkende var til søs og derfor ikke reelt kunne udrette noget. Dertil 

kommer, at russernes mål i Ukraine – byen Odessa – var godt beskyttet, og endelig fordi 

der var for langt fra selve landgangskysten til mulige russiske forstærkninger. 

En anden ting var, at russiske transportskibe blev angrebet i byen Berdyansk, 

på den nordvestlige kyst af det Azovske Hav. Netop afsætning af tropper fra skibe er en 

risikabel periode for landgangsstyrker. Læren af dette er, at man med 

landgangsoperationer har brug for hemmeligholdelse af operationen. Alexander With 

mente, at i Østersøen vil en russisk manøvre af den karakter skulle tillægges betegnelsen 

højrisiko. 

Foredragsholderen forklarede, at russerne anvender forskellige missilsystemer 

til at ødelægge ukrainsk infrastruktur. Især er strøm- og vandforsyning blevet hårdt ramt 

især ved missilangreb. Missilerne er blevet affyret fra skibe, fly, ubåde og lastbiler, og man 
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har anvendt mange forskellige missiltyper. Alexander With gav udtryk for, at med den 

meget intense russiske affyringsrate, er der for russerne en risiko for, at de skyder tomt. 

Omkring sænkningen af den russiske krydser Moskva i midten af april så 

betegnedes det som en stor propagandamæssig sejr for Ukraine. For russerne fik 

sænkningen den betydning, at man trak egne overfladeenheder mere på afstand. Der 

synes ikke at herske tvivl om, at krydseren blev sænket af to landbaserede ukrainske 

sømålsmissiler.  

Kaptajnløjtnanten trak en parallel til Østersøen, hvor missiltruslen mod 

overfladeskibe er kommet for at blive. Det vil være svært, grænsende til umuligt med 

eksisterende systemer, at forsvare sig imod moderne missiler, der er sea skimmers (:ͻ at 

de flyver meget lavt over havoverfladen). De kan endda være både stealth og hypersoniske 

(:ͻ flyver med mange gange lydens hastighed). Den reelle mulighed for at engagere og 

nedskyde et missil af den art er lille, uanset hvor mange forsvarssystemer man har. 

Problemet er, at man har yderst kort tid til at reagere på et angreb. Derfor er det virkelig 

risikabelt at være afhængig af mennesker, der sidder og kigger ned i et radarscope i lange 

perioder, uden af at der sker noget; lige pludselig skal de være i stand til at erkende en 

trussel og træffe en fornuftig beslutning på få sekunder. Den eneste løsning på problemet 

– mente foredragsholderen – vil være at indføre automatiske systemer, eller måske endda 

kunstig intelligens, hvis man vil redde skindet. 

Der er sikre beretninger om at mindre russiske overfladeenheder er blevet 

sænket af droner i begyndelsen af maj måned. Efter Alexander With opfattelse hersker der 

ikke tvivl om, at droner i krigsførelse er kommet for at blive, og de vil med tiden kun blive 

mere og mere sofistikerede.  

Hvad angår ukrainske angreb på russiske militære- og 

infrastrukturinstallationer på Krim blev der oplyst, at der var to spektakulære hændelser. 

Dels angrebet på en flybase, hvor fly og andet materiel var blevet ødelagt. Dels var der 

angrebet på Kerch-broen. Den russiske reaktion har bl.a. været, at man har flyttet ubåde 

længere østpå til Novorossiysk, der er en flådebase beliggende ca. 100 km øst for den 

østligste ende af Krimhalvøen. Konsekvensen for de russiske styrker er, at jo længere man 

rykker egne logistiske enheder østpå, desto vanskeligere bliver det at forsyne tropper ved 

fronten. 
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Østersøen i et anderledes perspektiv 

 

Alexander With rundede af med at forklare, at med moderne militært udstyr 

er det nemmere end hidtil at blokere (maritime) flaskehalse. Enten kan man anvende 

miner eller missiler. I visse tilfælde vil man kunne udskamme fjendtlige enheder ved at 

henvise til brud på internationale aftaler. 

Det er blevet nemmere at ødelægge infrastruktur, især med missiler. Man kan 

ramme broer, fly og helikoptere på landingsbaner, forsyningslinjer så som gas, el eller 

vandforsyning på lang afstand. Luftforsvar, især mod missiler, er en klar mangel. Med 

missiler kan man gøre stor skade på en anden flåde uden selv at råde over nogen flåde, 

hvilket Ukraine har vist ved Sortehavet. 

Den russiske Sortehavsflådes rolle er ændret. Men den binder fortsat ukrainske 

styrker langs med Sortehavskysten, og den kan virke som logistisk støttepunkt i sikre 

områder. Den kan deltage i blokadeaktioner, og flådens enheder kan virke som platform 

til affyring af langtrækkende missiler. 

Endelig så gav foredragsholderen udtryk for, at i en landkrig vil flådens rolle 

være begrænset. Alexander With mindede herom, at Østersøen er et indhav omgivet af en 

masse vand. 

Der var 36 kredsmedlemmer som fik en klar og koncis indføring i de maritime 

forhold omkring krigen i Ukraine. Alexander With besvarede mange spørgsmål undervejs i 

sin fremstilling og besvarede også mange spørgsmål med mere sigte på selve landkrigen i 

Ukraine.  
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Finland og NATO 

Torsdag den 10. november 2022 holdt den herværende finske ambassadør, 

Harri Kämäräinen, foredrag om Finlands kommende indtræden i NATO.  

Ambassadøren indledte med at ridse Finlands historie op i store træk. Han 

erindrede om, at finnerne som folkeslag i Europa hører hjemme i den Finno-Uraliske 

gruppe. Finland har været under svensk styre i over 700 år. Faktisk erobrede svenskerne 

Finland på samme tid, som danskerne gjorde indtog i Estland. Han erindrede om, at navnet 

på den estiske hovedstad ”Tallinn” faktisk betyder danskerbyen. Det svenske 

overherredømme sluttede i 1809. Grunden var, at Sverige samme år tabte en krig, man 

førte mod Rusland. Under det russiske styre havde Finland status af Storfyrstendømme 

under russisk ledelse. Men man nød fordel af udstrakt autonomi, og blandt finner var der 

en følelse af uafhængighed. Blandt andet fik Finland eget postvæsen og også sit eget Senat, 

der kunne vedtage love og vedtægter for storfyrstendømmet. Det russiske herredømme 

varede i 100 år.  

 

 
Ambassadør Harri Kämäräinen 

 

En af følgerne af 1. verdenskrig var den russiske revolution. Da den var under 

opsejling, valgte man i Finland den 6. december 1917 at sige ”det er nu eller aldrig” — 

Finland erklærede sig uafhængig. De første år efter frigørelsen fra Rusland var meget svære 

for den finske befolkning. I de indledende år var der borgerkrig i landet mellem to stridende 

parter, nemlig de Røde (kommunisterne) og de Hvide (de borgerlige). 

I Finland nærede man ingen illusioner om nogen egentlig fredelig sameksistens 

med den russiske nabo. Og det gik da også galt i 1939, hvor Stalin overfaldt Finland, Det er 

den hændelse, der bedst huskes som vinterkrigen. Harri Kämäräinen forklarede, at 

Sovjetunionen vandt krigen, men nu her 80 år senere kan man konstatere, at Finland vandt 
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freden. Siden anden verdenskrigs afslutning har Finland haft stabile relationer til 

Sovjetunionen, senere Rusland. Det er værd at bemærke, sagde ambassadøren, at Rusland 

altid har haft problemer med alle sine grænseområder, når man ser bort for grænserne til 

Norge og Finland. Sidstnævnte er i øvrigt betragtelig, idet den strækker sig over 1.340 km.  

Ambassadøren fortalte, at Hviderusland forsøgte at oversvømme og 

overbebyrde Polen og de baltiske lande ved at invitere syriske flygtninge til uhindret transit 

ind over Rusland og Hviderusland. Hensigten var at drukne omhandlede stater i 

flygtningestrømmene. Rusland gennemførte et tilsvarende udspil mod Finland. Russerne 

inviterede syriske flygtninge ind i landet. Gav dem fri passage, udstyrede dem ovenikøbet 

i mange tilfælde med en cykel hver og viste dem vej til Finland.  

Ambassadøren gav udtryk for, at de nordiske samfund står som en meget 

positiv model for Den Europæiske Union. I 70 år har Nordisk Råd eksisteret og også det har 

stået som et forbillede for EU. Og i relation til EU er medlemskabet af den organisation for 

finnerne lighedstegnet med sikkerhed. Og apropos dette oplyste ambassadøren, at det 

danske ja til at afskaffe forsvarsforbeholdene blev hilst meget velkomment i Finland.  

Aftenens hovedemne var Finland og relationen til NATO. Harri Kämäräinen 

fortalte, at der i januar 2022 var blevet gennemført en enquete, hvor man havde spurgt 

befolkningen om holdningen til et eventuelt medlemskab af NATO. Ved den lejlighed 

havde 20 % af den finske befolkning erklæret sig for en tilslutning til 

Atlantsammenslutningen. Men med Ruslands overfald på Ukraine den 24. februar i år viste 

en fornyet rundspørge, at tilslutningen nu var 80 %. Ambassadøren kunne ikke erindre 

noget tilsvarende holdningsskift i Finlands historie. Efterfølgende har man i Finland haft en 

bred debat om forholdet. De finske politikere i almindelighed og regeringsmedlemmerne i 

særdeleshed afholdt sig under hele debatten fra at tilkendegive egne synspunkter for på 

den måde at undlade farvning af borgernes holdninger. Sagen er nu behandlet i det finske 

parlament, hvor alle partier som sådan gik ind for tilslutning til NATO. De enkelte 

parlamentsmedlemmer kunne frit afgive deres stemme i sagen og udfaldet af 

afstemningen blev, at 188 ud af 200 medlemmer stemte for. Der var 8, der stemte imod, 

og nogle afstod fra at stemme. Finland har nu ansøgt om medlemskab af NATO og afventer, 

at alle medlemslandes parlamenter ratificerer landets indtræden. Ambassadøren nævnte, 

at det danske demokrati nyder stor respekt i Finland.  

I Finland er holdningen omkring et NATO-medlemskab, at man går ind sammen 

med Sverige ellers ikke. Han erindrede om, at Norge, Danmark og Island var de første 

NATO-lande til at ratificere Sveriges og Finlands ansøgning om optagelse i NATO. Der 

udestår enkelte lande, hvis parlamenter skal tage stilling, men ambassadøren mente, at 

sagen vil falde på plads hen imod det kommende NATO-topmøde. 
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I relation til NATO pegede ambassadøren på, at omdrejningspunktet for 

Finlands vedkommende uden skygge af tvivl var Ruslands helt ubegrundede overfald på 

Ukraine i februar i år. Den hændelse har rystet den finske befolkning. 

Det finske forsvar er på alle tænkelige måder kompatibel med NATO- styrker, 

sagde Harri Kämäräinen. Der er ingen praktiske hindringer for, at et samarbejde 

fremadrettet vil kunne komme til at fungere. Han erindrede om, at Finland siden 1994 har 

været medlem af den af NATO oprettede affiliering, det såkaldte ”Partnership for Peace”-

program, hvor også Rusland i en periode i øvrigt var medlem.  

Finland har et robust militær. Finland er på intet tidspunkt, som så mange 

andre lande i Europa, gået efter at indhøste en fredsdividende i fortsættelse af 

Berlinmurens fald. Tværtimod, så har man holdt fast i, at det at kunne forsvare sit eget land 

har nogle omkostninger. Ambassadøren pegede på, at det finske samfund med 5,6 mio. 

indbyggere (altså omtrent lige så mange som Danmark) har sat sig i udgifter med 

eksempelvis at anskaffe 65 F-35 Joint Strike Fighter. Med en totalbetragtning mener Harri 

Kämäräinen, at Finland virkelig vil kunne bidrage til det samlede NATO-forsvar. 

Ambassadøren mente, at der eksisterer nogle helt særlige bånd mellem 

Danmark og Finland. Han tænkte her på danske frivillige, som meldte sig til og gav deres 

liv for Finland i Vinterkrigen. Det har også varmet finske hjerter, at man i Danmark efter 

Vinterkrigen og efter Fortsættelseskrigen tog så varmt imod flere tusinde finske børn, som 

havde mistet en af eller begge forældrene i krigene. Hvert år den 26. september er der en 

mindehøjtidelighed i Churchillparken, hvor finnebørn (nu voksne) eller efterkommere efter 

disse samles.  

I spørgeperioden blev mange spørgsmål besvaret. Nogle af dem handlede om 

Karelen og, om Finland ønskede at få det landområde tilbage. Det mente ambassadøren 

ikke, at man i Finland på nogen måde stræber efter. Man evakuerede helt enkelt Karelen. 

Det betød at 400.000 borgere blev flyttet hjem til et i forvejen hård belastet finsk samfund.  

Ambassadøren mente bestemt, at det nordiske militære samarbejde, det 

såkaldte NORDEFCO (Nordic Defence Co-operation) stadigvæk kører i bedste velgående. 

Finland har ikke sporet nogen væsentlig russisk reaktion på Finlands anmodning om 

optagelse i NATO. Afslutningsvis erindrede ambassadøren om, at i dagens russiske 

samfund er det Putin, der hersker og råder. I tråd med dette mente ambassadøren, at det 

er problematisk, at den russiske kirke for tiden blander sig så kraftigt, som tilfældet er.  

Aftenens flotte og særdeles interessante foredrag blev overværet af 34 af 

Københavns Kreds’ medlemmer. De fik sig en gedigen indføring i baggrunden for Finlands 

ønske om optagelse som medlem af NATO. 

Erling Flebbe 
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Foredragssæson 2023-I 
 

Foredrag om Kaj Birksted 

Igen i år er forholdene således, at vi i Januar-Februar nummeret af MEDDELELSER ikke 

til fulde kan oplyse om foredragssæson 2023-I. Men nogle ting har vi på det rene.  

Forfatteren Thomas Harder har lovet at komme i kredsen torsdag den 19. januar. 

Mange af kredsens medlemmer vil huske, at forfatteren besøgte os i januar 2022, hvor han 

foredrog om ”Kryssing, manden der valgte forkert”. 

Thomas Harder har en ny bog på bedding. Den handler om Kaj Birksted, et dansk 

flyver-es under 2. verdenskrig. Birksted blev højt dekoreret, især af nordmændene og 

englænderne. 

Thomas Harder er ikke færdig med bogen, men han vil gerne foredrage alligevel, fordi 

der er så meget at fortælle om Birksted.  

 

 
Forfatter Thomas Harder (Foto: Romselskabet S.P.Q.R) 

 

Foredrag om sikkerhedsmæssige udfordringer i Nordnorge 

Dernæst har vi et fuld og fast tilsagn om foredrag fra Norge. Den herværende norske 

ambassadør, Katja Norgaard, eller den norske forsvarsattaché ved ambassaden i 

København, oberst Stein Westlye Johannessen, vil den 23. marts foredrage om de 

sikkerhedsmæssige udfordringer, Norge oplever ved Svalbard og Nordnorge. De 

problemer, de arktiske lande, der ligger i nærområderne er udsatte for vil også blive belyst. 

Indlægget skal ses som en redegørelse for de konsekvenser, der følger af de mere og mere 

konfrontatoriske tiltag, Rusland foretager mod NATO og de vestlige lande. 
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Ambassadør Katja Norgaard (Foto: Den norske udenrigstjeneste). 

 

Foredrag om russerne på Bornholm 

Kredsmedlemmerne vil også erindre, at vi for et år siden havde lovning om at høre et 

foredrag af museumsinspektør Jakob Seerup fra Bornholms Museum. Men på det 

tidspunkt var det Covid-19, der spillede kredsen et puds.  

Jakob Seerup er frisk på at gøre en nyt forsøg med et foredrag om ”Russerne på 

Bornholm i 1945-46”. Den foreløbige plan er at få ham til at møde op og foredrage torsdag 

den 23. februar. 

 

 
Museumsinspektør Jakob Seerup (Foto: Kristeligt Dagblad). 
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Det fjerde og sidste foredrag i foredragssæson 2023-I er endnu ikke på plads. Et forsøg 

på at få et foredrag i stand om den kinesiske flåde kunne ikke materialiseres, så i stedet 

forsøger vi med en dagsaktuel orientering i foredragsform om den for europæisk sikkerhed 

meget spændte udvikling i krigen mellem Rusland og Ukraine.  

Foredragsaftenen er torsdag den 9. marts. Nærmere om emne og foredragsholder 

bliver meddelt direkte til kredsmedlemmerne. 

 


Nyt om navne….. 

Runde fødselsdage 

Major Jørgen Dam , fylder 80 år den 13. februar 2023.  

14 dage efter studentereksamen fra Viborg Katedralskole i 1962 blev han indkaldt til 

Dronningen Livregiment på Nørre Uttrup Kaserne uden at vide, at han derefter skulle 

forblive i Forsvaret de næste 41 år. 

 

 

Major Jørgen Dam 

 

Efter Officersskolen blev det Telegraftropperne, først i Aarhus ved Jyske 

Telegrafregiment, derpå til Høvelte ved Sjællandske Telegrafregiment/Hærens Signalskole. 

Det var efter Pædagogisk Kursus, at hans tjeneste koncentrerede sig om uddannelse på 

Hærens Signalskoles sergent- og løjtnantsuddannelse med meget mere. Han forrettede 

endvidere tjeneste ved Sjællandske Telegrafregiment som kompagnichef og CH/A. De 

sidste 10 år var ved Hærens Specialskole på Forsvarsakademiet. 10 meget spændende og 

usædvanlige år.  
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I 2003 efter hans pension fik han kendskab til ”Foreningen af Officerer uden for aktiv 

Tjeneste” og har lige siden deltaget aktivt i pistolskydningen i Københavns Kreds. Året efter 

indmeldelsen blev han valgt ind i bestyrelsen og har været der siden. I mange år har han 

været kredsens leder af skydningerne. 

Seniorsergent Peter Tranberg fylder 70 år den 25. februar 2023. 

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, 

  ”Så er året ved at synge på sidste vers”. Første år efter Covid-19, hvor vi igen 

kunne mødes til aktiviteter, der har budt på generalforsamling, pistolskydning, foredrag 

om Afghanistan, rundvisning på Slagelse Kloster samt sommerudflugten til Kalundborg og 

et virksomhedsbesøg i Veteranhaven. 

Bestyrelsen mødtes i begyndelsen af november hos Michael Lund for at gøre 

status for 2022 og begynde planlægningen af kredsens aktiviteter i 2023. Vi er stadig af 

den opfattelse, at året skal indeholde en generalforsamling, pistolskydning for 

interesserede (og for at deltage i FOUAT’s Pokalskydning), en sommerudflugt samt to-tre 

andre aktiviteter med et forsvarsrelateret indhold.  

 

Foreløbige datoer for aktiviteter i 2023 

Generalforsamling afholdes som sædvanlig på Hjemmeværnsgården 

Skovsøgård, Skovsøvej 10 i Slagelse. Vi har reserveret onsdag den 22. februar og overvejer 

– efter ønske fra flere medlemmer - at holde generalforsamlingen i dagtimerne. Sæt kryds 

i kalenderen – indkaldelsen tilgår i januar. 

mailto:tonni.schumann@gmail
mailto:pbt@sorfam.dk
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Pistolskydningerne er fastsat til mandagene 15.maj, 5. juni, 19. juni, 7. august 

og 21. august alle dage kl. 18:30-21:00 samt pokalskydning søndag den 3. september kl. 

09:00-12:00. Alle skydningerne foregår som i 2022 i Sorø. 

Derudover planlægges et – to foredrag i foråret, en sommerudflugt samt et – 

to arrangementer i efteråret. Nærmere tilgår. 


 

HUSK – kontingentet stiger til 200 kr./år fra 2023. Opkrævning sendes ud i 

begyndelsen af januar. 

 


Nyt om navne… 

Kurt Hasselby Jensen fylder 75 år den 12. december. Han begyndte ved 

Bornholms Værn, og i 1975 kom han til Hjemmeværnet, hvor han sluttede som 

kompagnichef i Hjemmeværnskompagni 5207 Skælskør. 

 

Kurt Hasselby Jensen 
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Kurt er aktiv i FOUAT-regi, hvor han deltager i skydninger og foredragsaftener, 

når det er muligt. Han er udlært klejnsmed og har prøvet mange ting. Han er i dag ansat i 

Falcks redningstjeneste, hvor han har været i 21 år. 

Kredsen ønsker Kurt et STORT og RUNGENDE TILLYKKE med dagen. 

 

Dødsfald. 

Det er med sorg, at jeg kan meddele, at kredsen har mistet to medlemmer, 

nemlig kaptajn Bent Thomsen og major Carl Johan Hoffmann Witte.  

Æret være deres minde. 

Med håbet om en varm og hyggelig vinter 
God jul & Godt nytår 

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 

 
God jul og godt nytår 

Fyns Kreds ønsker landsledelsen, øvrige kredsbestyrelser og alle medlemmer 

en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.  

 

Til kredsens medlemmer 

Sæt kryds i kalenderen. Fyns Kreds’ ordinære generalforsamling holdes torsdag 

den 23. februar 2023. Indbydelse følger. 

                                                                                       Med venlig hilsen  

                                                                                    Lars Falkenberg 

                                                                                                    Formand, kaptajnløjtnant  

 

                                                                                                                                      

mailto:
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Nyt om navne… 

Major Kjeld Frimuth Hansen fyldte 80 år den 24. oktober 2022.  Majoren har 

haft en flot karriere i Forsvaret og Hjemmeværnet og kendt som en officer, der gik til 

opgaverne med præcision, ordentlighed, og han var altid velforberedt.  

Kjeld Frimuth Hansen møder flittigt op til kredsens arrangementer. Som  

kredsformand i Fyns Kreds har han styret foreningen fra 2011 – 2016.  Ved kredsens 

generalforsamlinger er han kendt som en myndig ordstyrer. 

Kjelds liv fik skabt en retning, da han blev indkaldt til Fynske Livregiments 

rekrutkompagni 1964 i Fredericia. Herfra gik turen til Infanteriets Befalingsmandsskole på 

Kronborg. Det var fysisk hård træning med læring i militær adfærd og anstand og 

principperne om at ”vise - forklare – øve”.  

Fra 1965 i tjeneste som sergent, herunder et par måneder på Sergentskolen i 

Sønderborg som uddanner for et studenterkompagni. 

I september 1965 kom Kjeld til Infanteriets Reserveofficersskole på Gurrehus i 

Nordsjælland. Stedet var senere kendt som Hærkommandoens Kursuscenter. Han fik her 

graden løjtnant af reserven med tjeneste ved Fynske Livregiment indtil hjemsendelsen 

ultimo 1966. Han fortsatte som premierløjtnant af reserven og kom på kaptajnskursus ved 

Hærregionen. 

 

 
Major Kjeld Frimuth Hansen 
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Kjeld Frimuth Hansen blev headhuntet som kompagnichef for 

Hjemmeværnskompagni 4334 med 16 års efterfølgende virke som hjemmeværnskaptajn. 

Frimuth modtog hjemmeværnets Fortjensttegn i 1980, og i 2014 blev han tildelt 

Hjemmeværnets 50-års anciennitetstegn. Han blev kaptajn af reserven i 1989 og i 

december 1992 udsendt til NATO School Oberammergau. Her oplevede han træning på 

højt plan i et operativt niveau. 

Som major af reserven blev Kjeld Frimuth Hansen udsendt to gange til Bosnien. 

Første gang 1994-95 (Netop dengang det gik hedest til dernede), og det blev til endnu en 

Bosnien-tur i 1998-1999. Efterfølgende fik han tjeneste som E-chef hos Totalforsvarsregion 

Syd og som 60-årig afskediget fra Hærregionen på grund af alder i 2002  

 Kjeld er også aktivt medlem af Fynske Livregiments Skipperlav for tidligere 

officerer ved regimentet.  

Fyns Kreds glæder sig til, at majoren endnu i mange år vil deltage i foreningens 

virke og ønsker et stort tillykke med fødselsdagen. 

Palle Christiansen 

                                                                                                                                            Sekretær 

 
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  

  

Kommandooverdragelse. 

Torsdag den 6. oktober var kredsen repræsenteret med formanden, fanebærer og 

faneløjtnant ved oberst Jess Møller Nielsens kommandooverdragelse til oberst Susanne 

Kiholm Lund med efterfølgende parade og reception. 

Det er yderst sjældent, man møder sådan en interesse for soldaterforeningsarbejde, 

som vi har mødt hos oberst Jess Møller Nielsen. Vi håber, at den nye oberst også vil være 

velvillig. 


11-11 2022 Kl. 11  

Vi højtideligholdt fredsslutningen på 1. Verdenskrig med kranselægning den 11. 

november 2022, kl. 11:00 i Løgstør ved mindesøjlen for sergent Jørgen Chr. Jensen (VC), 

der er født den 15.januar 1891 i Løgstør. Han emigrerede til Australien i 1909 og blev 
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australsk statsborger i 1914. Han gjorde tjeneste i perioden 1915 til 1918 ved 50th Bataljon 

of the Australian Imperial Forces, hvor han i 1917 blev dekoreret med Victoria Cross for 

tapperhed. 

 
Fra mindehøjtideligheden 

Baggrund for tildelingen af Victoria Cross 

”Den 2. april 1917 ved Noreuil i Frankrig, angreb Menig Jensen angreb sammen med 

fem kammerater en barrikade, bag hvilken 45 fjendtlige soldater med et maskingevær 

havde forskanset sig. En af kammeraterne skød maskingeværskytten, medens menig Jensen 

stormede barrikaden og smed en håndgranat. Derefter, med en håndgranat i hver hånd, 

truede menig Jensen resten af de fjendtlige soldater til at overgive sig. Han sendte en af 

sine fanger til en anden fjendtlig gruppe, med ordre til at de også skulle overgive sig, hvilket 

de gjorde. Men så begyndte hans egne at beskyde gruppen, som havde overgivet sig, 

hvorefter menig Jensen, trods faren sprang op på barrikaden svingende sin hjelm, hvorefter 

beskydningen stoppede. Han sendte herefter sine fanger tilbage til egne linier.” 


I en kælder sort som kul 

Foredrag af Jens Christian Meldgaard tidligere sognepræst i Vadum, nu pensioneret. 

Jeg kender Jens Christian Meldgaard fra vor kranselægning på flyvergravene på Vadum 

Kirkegård den 5. maj. 

Han fortalte om sin depressions mørke og om sig selv. Tre gange har han dog været i 

livsmørke. Tre gange har han mødt depressionens dramatiske mørke. Det begyndte med 
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en mental træthed, hvor ikke engang en morgensyngende fugl på en nyudsprungen 

bøgegren kunne vække glæden i ham. Værst var beslutningen om, han ville dø. Heldigvis 

blev sindsstemningen ikke til virkelighed. Han har et skarpt blik på sin sygdom og andres. 

De der ikke nåede at være med denne aften, kan jeg varmt anbefale at deltage, når Jens 

Christian Meldgaard igen holder foredrag. 


Julefrokost 

Den 27. november var frokosten henlagt til Fårup Skovhus, hvor medlemmer fra den 

tidligere Midtjyske Kreds deltog. Jeg har sjældent set så mange forskellige retter; der var 

nogle, der sagde 32 retter på fire ta-selvborde med alskens herlig mad. Det var synd, at der 

ikke kom flere, så søndagen var nok ikke den bedste. 

 
Fra julefrokosten i Fårup Skovhus 

 


Militær Nytårsgudstjeneste 2023 

Militær Nytårsgudstjeneste afholdes i Budolfi Kirke torsdag den 12. januar 2023    kl. 

19:30. Gæsteprædikant er chefen for Landsregion Vest oberst Peter H. Fausing. 

Flyvestation Aalborgs Brass Band spiller. 

I lighed med tidligere år er alle velkomne. Efter gudstjenesten er Hjemmeværnet 

vært ved et kaffebord. 
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Koncert med Michaela Petri og Lars Hannibal 

Torsdag den 26. januar kl. 19:30 i kirkerummet i Ansgar Kirke. De to kendte musikere 

spiller et festligt program for fløjte og guitar med bl.a. Bach, Händel, Vivaldi, C. Nielsen og 

E. Grieg. 

Efter koncerten er der café med hyggemusik i sognehuset. Koncerten er gratis. 


Træfningen ved Hollandshus 

Mandag den 1. marts kl. 19:30 i Skolegade 1, Ravnkilde, 9610 Nørager fortæller 

Henrik Bugge Mortensen om ”Træfningen ved Hollandshus” og viser en film herom. En 

dramatisk nedkastning af våben ved Madum Sø endte den 18. august 1943 i direkte ildkamp 

mellem en modstandsgruppe fra Aalborg og den tyske besættelsesmagt, hvor 

Niels Erik Vangsted blev skudt og Poul Kjær Sørensen taget til fange og nogle få dage senere 

dømt til døden ved en tysk krigsret. Bisættelsen af Vangsted endte i strejke og oprør i 

Aalborg. Forløbet var en medvirkende årsag til, at den danske regering afbrød 

samarbejdspolitikken.   

Deltagelse er gratis. 


 

Blind med et brag - foredrag 

Torsdag den 2. marts kl. 19:00 i Godthåb Sognegård tager Simon Benfeldt os med på 

en rejse, der skildrer en udsendelse til Balkan som dansk FN- soldat og videre over en 

landmine i Danmark til sit nuværende virke som coach. 

Under foredraget stiller han skarpt på, hvad der giver mening og fylde. Ikke bare for 

ham som blind, men for os alle. En af pointerne er, at vi skal se ud og kæmpe for noget, der 

er større end os selv. 

”Livet er som en dans, hvor vi ikke kender den næste tone i det stykke musik, vi 

danser til. Derfor er det bedre at blive en god danser end at lære koreografien til et bestemt 

stykke musik.” 

Foredraget er gratis. 

OVERSIGT OVER FOREDRAG I FOUATS KREDSE 
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 En opdateret udgave af foredragsoversigten 2009-2022 er nu tilgængelig på 
hjemmesiden. 

Red. 

NYTTIGE LINKS 

 

Forsvarsministeriet: https://www.fmn.dk/da/ 

Forsvarskommandoen:  

https://www.forsvaret.dk/da/organisation/forsvarskommandoen/ 

Magasinet Honnør: https://www.forsvaret.dk/da/publikationer/honnoer/ 

Folk og Sikkerhed: https://folkogsikkerhed.dk/ 

Dansk Institut for Internationale Studier: https://www.diis.dk/ 

OLFI - nyhedsmedie, som dækker dansk forsvars- og sikkerhedspolitik: https://olfi.dk/om-

olfi/ 

Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER  
  DEADLINE  UDSENDELSE  

MEDDELELSER Nr. 248 (Marts-april 2023) 01 FEB 2023 15 FEB 2023 

MEDDELELSER Nr. 249 (Maj-juni 2023) 01 APR 2023 15 APR 2023 

MEDDELELSER Nr. 250 (Juli-august 2023) 01 JUN 2023 15 JUN 2023 

MEDDELELSER Nr. 251 (September-oktober 2023) 01 AUG 2023 15 AUG 2023 

   

OVERBLIK – FOUAT’S KALENDER 

Hvad  Hvem  Hvor  Hvornår  

Stiftelsesfest Københavns Kreds Kastellet 08 DEC 2022 – 12:00 

Nytårsgudstjeneste Nordjyske Kreds Budolfi Kirke 12 JAN 2023 – 19:30 

Foredrag Københavns Kreds Kastellet 19 JAN 2023 – 19:00 

Koncert Nordjyske Kreds Ansgar Kirke 26 JAN 2023 – 19:30 

Generalforsamling Københavns Kreds Kastellet 07 FEB 2023 – 19:00 

Generalforsamling Midt- og Vestsjællands 
Kreds 

Skovsøgården 22 FEB 2023 -  

Generalforsamling Fyns Kreds Dannevirke 23 FEB 2023 – 18:00 

Foredrag Københavns Kreds Kastellet 23 FEB 2023 – 19:00 

Foredrag Nordjyske Kreds Skolegade 1, Nørager 01 MAR 2023 – 19:30 

Foredrag Nordjyske Kreds Godthåb Sognegård 02 MAR 2023 – 19:00 

Foredrag Københavns Kreds Kastellet 09 MAR 2023 – 19:00 

Foredrag Københavns Kreds Kastellet 23 MAR 2023 – 19:00 

Pistolskydning Københavns Kreds Hanebjerg Skyttecenter 11 APR 2023 – 09:00 

Pistolskydning Københavns Kreds Hanebjerg Skyttecenter 25 APR 2023 – 09:00 

Repræsentantskabsmøde Formandskabet Odense 27 APR 2023 – 10:00 

Pistolskydning Københavns Kreds Hanebjerg Skyttecenter 09 MAJ 2023 – 09:00 

Pistolskydning Midt- og Vestsjællands K. Søskoven, Sorø 15 MAJ 2023 – 18:30 

Pistolskydning Københavns Kreds Hanebjerg Skyttecenter 23 MAJ 2023 – 09:00 

https://www.fmn.dk/da/
https://www.forsvaret.dk/da/organisation/forsvarskommandoen/
https://folkogsikkerhed.dk/
https://www.diis.dk/
https://olfi.dk/om-olfi/
https://olfi.dk/om-olfi/
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Pistolskydning Midt- og Vestsjællands K. Søskoven, Sorø 05 JUN 2023 – 18:30 

Pistolskydning Københavns Kreds Hanebjerg Skyttecenter 06- JUN 2023 – 09:00 

Pistolskydning Midt- og Vestsjællands K. Søskoven, Sorø 19 JUN 2023 – 18:30 

Pistolskydning Midt- og Vestsjællands K. Søskoven, Sorø 07 AUG 2023 – 18:30 

Pistolskydning Københavns Kreds Hanebjerg Skyttecenter 15 AUG 2023 – 09:00 

Pistolskydning Midt- og Vestsjællands K. Søskoven, Sorø 21 AUG 2023 – 18:30 

Pistolskydning Københavns Kreds Hanebjerg Skyttecenter 22 AUG 2023 – 09:00 

Pistolskydning Midt- og Vestsjællands K. Søskoven, Sorø 03 SEP 2023 – 09:00 

Pistolskydning Københavns Kreds Hanebjerg Skyttecenter 19 SEP 2023 – 09:00 

Pistolskydning Københavns Kreds Hanebjerg Skyttecenter 26 SEP 2023 – 09:00 

               

 
  Redaktionen afsluttet den 6. december 2022 


