
Nekrolog

Benny Moebius

5.2.1934 - 22.6.2022

Den 22. juni 2022 fik vi meddelelsen om, at Benny Moebius var afgået ved døden
efter længere tids sygdom.

Benny blev indmeldt i  FREM  tilbage i 1945 og nåede således et imponerende 77
års medlemskab. Modtog 75 års medaljen i 2020.

Benny spillede i sin ungdom på klubbens talenthold og var i 1949 med til at vinde
juniorpokalen i Idrætsparken.

I 1957 debuterede Benny som back på første divisionsholdet mod KB i Parken.

Det blev kun til denne ene divisionskamp – til gengæld spillede Benny mange
kampe på klubbens 2. senior. På lederplan var Benny ikke den mest aktive – dog
blev det til et kassererjob i F.O.B.

I gennem årene har Benny været et velkendt ansigt i klublivet –  Benny Moebius-
både på banen, hvor han var fast mand på klubbens Old Boys hold – og efterføl-
gende som deltager i  kammeratligt samvær i klublokalerne.

Benny var fast deltager på klubbens Torsdagshold – lige siden opstarten i  90’erne
– både på grønsværen, hvor hans fysik altid har været enestående – og til det efter-
følgende obligatoriske samvær i klubhuset.

Blev torsdagsholdets sparkemester i 2015

Benny vil være dybt savnet – som den herlige og muntre gut han var.

Preben Christiansen

Ære være hans minde.



Nekrolog

Hans Oluf Westerberg

Født 8.8 1929 -18.7.2022

Debut: 23. august 1952 hjemme mod Køge 2-2.
Sidste kamp 17. september 1960 hjemme mod Skovshoved 1-2. Ialt 61 kampe

Landskampe
1 B landskamp/0 mål 10.10.1954 for FREM mod Sverige i Esbjerg 1-2.

Westerberg var en teknisk spiller, god organisator, men ikke speciel hurtig. Han fik
i 1951 3 måneders karantæne af KBU. Årsagen var at han havde spillet en kamp
for den danske festivaldelagation i Berlin, og det stred imod KBU’s skrappe regler.
Det samme gjaldt, hvis man blot spillede en firmakamp.

Hans Westerberg er opvokset på Christianhavn - og gået på gymnasium dér. Han
blev cand. polit - og fik en lang karriere som "skattemand" i told og skat. Han blev
som 28 årig ansat i Skattedepartementet. I 1967 blev han udnævnt til kontorchef
og i 1971 til ligningschef. Da Kildeskatte- og Ligningsdirektoratet fusionerede i 1975,
besatte han posten som statsskattedirektør, hvor Hans var stærkt medvirkende til
at få sat kildeskatten på skinner, ligesom han igennem årene var primus motor i
EDB-udviklingen på skatteområdet. Statsembedsmanden var også formand for
Ligningsrådet 1975-88.

Hans fik nogle kampe for Stævnet og KBU|s udvalgte hold og 1 enkelt B land-
skamp i 1954, hvor han efter egen udsagn ikke så så meget til bolden, som en
svensker løb med hele tiden. Denne svensker fik mange A landskampe for
Sverige. Hans fik kun den ene B landskamp for Danmark!

Formandsposten i Frem A/S var en tid besat af Hans Westerberg. Hans deltog i
TV optagelsen om det gamle FREM hold i midt 50'erne. Deltog også i den årlige
nålefest i FREM.

Hans er selvfølgelig medlem af Torsdagsholdet og blev årets sparkemester 2007. 

Hans Westerberg efterlader sig bl.a. sin hustru siden 1975 Annette Westerberg.

Ære være hans minde



Nekrolog

Palle Stegler Lorentzen

27.12.1943 - 20.7.2022

Debut: 4. august 1961 i Helsingfors i Nordisk Cup mod Helsingfors-Alliancen 1-2.
Sidste kamp 31. okt. 1971 ude mod Randers Freja 1-3 i sin kamp nr.152 for FREM.

Ungdom: Fremad Valby. Skiftede til FREM som junior. Blev allerede som 17 årig
rykket op på 1. holdet, hvilket uden tvivl kostede ham en plads på ynglingelands-
holdet. Spillede i KB i 1970. Kom tilbage til FREM, men sluttede af med et par sæ-
soner i Vanløse.

Fulde navn: Palle Stegler Lorentzen. Blev kaldt Karl Stegger. Startede som en lidt
veg venstre wing, men var rigtig god, når det kørte for ham, hvilket gav udtagelse
til KBU’s og Stævnets hold.

Da han mistede sin plads til Leif Prinztlau i 1967, skiftede han til halfback med så
stor succes, at han blev udtaget til Stævnets hold.

Alle de spark han havde fået som wing, blev nu givet tilbage mangefold, da det viste
sig at Palle havde en voldsomt tempreament, der kostede ham et par udvisninger,
og blev af nogle af sine modstandere, betegnet som lidt af en "bisse", men uden for
banen var/er han en virkelig flink fyr, og hjalp senere FREM som træner.

Havde i mange år en farvehandel i Glostrup.

Er bror til Søren, som kan prale af, at han kom på ynglingelandsholdet, men Palle
kan så give igen, da han modsat Søren kom på FREM’s førstehold.

Landskampe: 2 kampe for Københavns Byhold (1963)

Er stadigvæk medlem af FREM og har deltaget i den årlige nålefest.
Modtog 60 årsnålen i 15. marts 2022.

Ære være hans minde.



Nekrolog

Egon Torp Henriksen

8.8.1934 - 22.7.2022

Opvokset i Valby. Gik på Vigerslev Allé Skole.

Den 22. juli 2022 fik vi meddelelsen om, at Egon Torp Henriksen var afgået ved
døden efter længere tids sygdom – Egon blev 88 år.

Egon blev indmeldt i FREM tilbage i 1942 og spillede hele sit liv i den rød og
blåstribede trøje. Ved Nålefesten i 2022 fik Egon overrakt klubbens 80 Års Medalje
for sit lange medlemskab af FREM.

Egon udgjorde  sammen med sine brødre Per (168 første holdskampe) og Olaf (29
første holdskampe) et slags familie dynasti i FREM, som har sat sit præg på
Klubbens historie.
Egon debuterede  på første divisionsholdet i 1953 mod B93 i Parken og nåede at
spille 120 kampe – flest kampe som en slidstærk fløjhalf – senere også kaldet midt-
banespiller. Blev valgt som årets spiller i FREM i 1959.

I gennem årene har Egon altid været et velkendt ansigt i klublivet  –  både på banen,
hvor han har spillet et utal af kampe på klubbens lukkede ældre hold – men ikke
mindst efterfølgende som deltager i  kammeratligt samvær i klublokalerne.
Da Torsdagsholdet blev dannet i starten af 90’erne  – og stort set helt frem til i dag
–  har Egon været  fast deltager i ”formiddagens fight på grønsværen” – efterfulgt
af deltagelsen i det efterfølgende obligatoriske samvær i klubhuset. Egon deltog i
TV optagelsen om det gamle FREM hold i midt 50’erne

Der er afholdt mange fester i FREMs regi gennem årene – og når Egon var deltager
– forventede alle, at han skulle tage ordet – ingen kunne som ham med alvorlig
stemme få grinene frem.

Det er med sorg, at vi må tage afsked med et endnu et mangeårigt medlem – en
person, som har været en vigtig del af klublivet med sine meningers mod – et
medlem som efterlader et stort savn.

Preben Christiansen

Ære være hans minde.


