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På generalforsamlingen 2009 blev der uddelt to Niels Ebbesen Medaljer: 
 

 
 

Franz Strehle, som er tidligere jagerpilot og Søren Dam Kjeldsen, som udover at være 
sognepræst i Bjerregrav også er feltpræst for Hjemmeværnsegion Midt. 

Referat kan hentes på vor hjemmeside, ligesom der også findes billeder fra dagen. 
 
 

Som det vel er alle bekendt fra pressen, blev tegneren Kurt Westergaard, som i 2008 
modtog Niels Ebbesen Medaljen, mellem jul og nytår 2009 udsat for et regulært 

mordforsøg af en somalier, som brød ind i hans hus og angreb ham med en økse. 
I den anledning har vor formand, Jan Fagerlund sendt ham en mail med denne ordlyd: 

 
”Kære Kurt Westergaard – Gode Ven, 
 
Vi er rystede over mordforsøget og den forfærdelige situation, du har været ude for. Det 
har berørt os dybt. 
Lykkeligvis skete der ikke dig og barnebarnet noget, men det kan vel alene tilskrives din 
rationelle handlemåde. 
 
Hvis vi på nogen måde kan være dig til hjælp med et eller andet, så kontakt os endelig.  
 
Bedste hilsner til dig og din familie, 
På vegne af bestyrelse og medaljemodtagere 
Jan Fagerlund  
Formand for Niels Ebbesens Venner 
 
 

http://www.nielsebbesensvenner.dk/


 
På møde den 10. november har komiteen besluttet at tildele Niels Ebbesen Medaljen til: 
Læge, dr.med., seniorforsker ved Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre 
(RCT), Sven Arvid Birkeland.  
 

 
 

Sven Arvid Birkeland er indstillet af vort medlem Dorthe Røssell, og i motiveringen hedder 
det blandt andet, at Birkeland har ydet en enestående indsats i forskning af traumer hos 
efterladte efter modstandsfolk, der har været taget til fange af tyskerne under besættelsen 
1940-45, ligesom Birkeland har hjulpet mange via dybe samtaler om deres oplevelser. 
  
Niels Ebbesens Venner afholder i den anledning et arrangement på Rye's kaserne i 
Fredericia, Lørdag den 6. februar 2010 kl. 11.00 med følgende program: 
 
11:00   Vi mødes i officersmessen på Ryes kaserne, Treldevej 110, 7000 Fredericia. 
11:10    Ceremoni med motivering og overrækkelse af Niels Ebbesen Medaljen. 
11:30    Orientering om internationale operationer og kasernens opgaver. 
12:20    Smørrebrød med øl/vand. 
Derefter: 
13:30    Ses vi igen ved vagten på Bülows kaserne, Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia.  
13:40    Museumsleder P.C. Rochler fortæller og viser rundt i  

”Telegrafregimentets Historiske Samling”: 
14:40    Kaffe med småkager. 
15:00    Dagens slutter med, at vi synger: Jeg ser de bøgelyse øer. 
 
Pris for hele arrangementet 75,- kroner pr. person. Der betales under deltagelsen. 
Man er velkommen til at tage ægtefælle, samlever og/eller et par gode venner med. 
Tilmelding nødvendig til Jan Fagerlund telefon 86 92 28 51 – eller en i bestyrelsen, senest 
4. februar. 

______________________ 
 

Næste arrangement bliver: 
Niels Ebbesens Venner har truffet aftale med kroejer Frode Hansen, som sidste år modtog 
Niels Ebbesen Medaljen, om, at vi deltager i det store arrangement søndag den 4. juli 2010. 
  



 
Kroen, der blev anlagt som færgekro i 1315, danner rammen om  

 
”Danske soldaters mindelund”. 

 
 I den store park er opstillet mindestene for faldne danske soldater og hvert år på dagen 

for slaget i parken 1849, hvor danske dragoner afviste et overlegent prøjsisk angreb, 
afvikles et stort arrangement.  I forlængelse af mindeceremoni og taler, opføres 

kampscener fra 1849 i datidens uniformer -  og larmen af datidens geværer og kanon ild 
lyder mellem nutidige tanks og pansrede kampvogne,  der er permanent opstillet i parken. 

 
Samlet pris for hele arrangementet 100,- kroner pr. person, der betales under deltagelsen. 

 Tilmelding nødvendig til Jan Fagerlund, telefon 86 92 28 51 - eller en i bestyrelsen,  
senest den 1. juli. 

 Man er velkommen til at tage ægtefælle, samlever og/eller et par gode venner med. 
 Gl. Århusvej 323, 8800 Viborg, 4 km øst for Viborg. For eksempel indkørsel fra A26, den 

nye Århusvej. 
 

Se billeder fra sidste års arrangement på hjemmesiden: www.nielsebbesensvenner.dk
________________ 

 
Niels Ebbesens Venner påtænker at lave et arrangement sidst på sommeren, hvor vi 

mødes ved Skanderborg Sø, og tager en sejltur rundt på søen, hvor vi nyder kaffen imens.  
Under turen gør vi ophold og ser museet fra besættelsestiden. 

_________________ 
 

Miniaturemedaljer og reversemblemer 
kan købes hos formanden, Jan Fagerlund, Damager 9, 8362 Hørning. 

 
 

 
Priser: 

 
Minimedalje . . .Kr. 150 

 
Reversnål . . . . . Kr. 75 

 

 
 

http://www.nielsebbesensvenner.dk/


Gunnar Møller sender denne hilsen fra Australien til Niels Ebbesens Venner, 
og ønsker alle et godt 2010. 

 
 

 


