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Flagdag lørdag den 5. september 2015 

 

Mange steder ud over landet bliver Flagdagen, den 5. september, markeret. 

Landsledelsen mener, at foreningens medlemmer med fordel kan støtte op omkring 

arrangementerne, og om muligt deltage i dem, for derved at vise at vi hylder idéen 

om Flagdagen og den bagved liggende idé.  

 

De af medlemmerne, der er så heldige at være indehaver af en computer og som 

ønsker at vide mere om Flagdagen kan læse herom på følgende internet-adresser: 

http://www.fmn.dk/temaer/veteraner/Flagdag/Pages/FlagdagforDanmarksudsendte.

aspx og 

http://kastellet.info/om/aktiviteter.html  

 

 

Ny hjemmeside 

 

Som følge af beslutning på Repræsentantskabsmødet i Odense i 2014 om indførelse af 

nye funktionaliteter på hjemmesiden, har foreningen fra den 18. juli fået ny 

hjemmeside. 

 

For at tilføre hjemmesiden de ønskede funktionaliteter, herunder muligheden for 

”Medlem-til-medlem” indlæg, var det nødvendigt at udskifte den gamle 

softwareplatform, som dels ikke understøttede de ønskede muligheder og dels ikke 

var fremtidssikret. 

 

Hjemmesiden er nu bygget op med platformen ”Word Press”, et af verdens mest 

anvendte hjemmesideprogrammer, som til stadighed forbedres af frivillige, og som 

udmærker sig ved at være såkaldt ”Freeware”, altså software, som stilles gratis til 

rådighed. 

 

Den nye hjemmeside er designet og opbygget af Peter Bjørn Thomsen, som indtil 

2012 var foreningens Webmaster. Peter har indvilget i at være min ”livline” i tilfælde 

af, at jeg har brug for professionel støtte i arbejdet som Webredaktør. 

 

Designet af den nye hjemmeside er ikke meget anderledes end det gamle, så de fleste 

vil sikkert finde sig til rette med det samme. Hjemmesiden har på forsiden et link til en 

brugsvejledning. Denne vejledning er skrevet til de medlemmer, som enten ikke 
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opretter sig som registrerede brugere eller som opretter sig som såkaldte 

”abonnenter”. Sidstnævnte vil få rettigheder til at skrive Medlem-til-medlem indlæg 

og kan oprette en såkaldt ”profil” på hjemmesiden. 

 

Medlemmer, som skal have flere rettigheder, indstilles gennem Formandskabet eller 

egen kreds. De nødvendige rettigheder, f. eks. som ”bidragyder”, ”forfatter” eller 

”redaktør” vil derefter blive tildelt af Webredaktøren. Medlemmer med rettigheder 

på ovennævnte niveauer vil få adgang til en brugsvejledning, der er tilpasset deres 

rettigheder. 

 

Overgangen til den nye hjemmeside er gjort ganske enkel. Når man går ind på den 

gamle hjemmeside bliver man automatisk viderestillet til den nye. 

 

For dem, som vil have det direkte link til hjemmesiden, er dette www.wp.fouat.dk. 

 

God fornøjelse med den nye hjemmeside. 
                                                                                                                                                    Jørgen H. Nielsen 

                                                                                                                                                    Webredaktør 

 

 

FOUAT  - Reversnål 
 

 

 
 

Det er nu igen muligt at købe FOUAT reversnåle. Nålene koster 25 kr. og kan bestilles 

gennem den lokale forretningsfører. 
 



- 5 - 

 

 

 
 
 

KØBENHAVNS KREDS 

Formand: Oberst Erling B. Flebbe, Kenny Drews Vej 3, 3.tv., 2450 København SV. 

 4431 2624  2078 2624 -  erling.flebbe@gmail.com 
Forretningsfører: Premierløjtnant Per Brix-Knudsen, Eskemosegårds Allé 42, 3460 Birkerød. 
 4976 1217 - : brix.knudsen@mail.dk  
Kasserer: Oberstløjtnant Keld Meier Olsen, Valhøjs Allé 47, 1. th., 2610 Rødovre. 
 3641 1021 - : keld.olsen@youmail.dk – Bank: Reg.nr. 1551 Konto nr. 1127 7322. 
Skydeudvalgsformand: Premierløjtnant Ole Raae Andersen, Abildgaardsvej 17, 
3000 Helsingør.  4921 0119 -  raae1@mail.tele.dk 
 

 

Dødsfald 

 

Kredsen har modtaget underretning om, at  

 

major Svend Kiilerich Hermansen 

 

13. juni 1931 –  11. marts 2015 

er afgået ved døden.   
 

Svend Kiilerich Hermansen blev 

pilotuddannet i 1954 og gik under 

pilotnavnet SAM. Han var en overgang chef 

for Transporteskadrillen, Eskadrille 721, og 

senere adjudant hos FOUAT’s protektor, 

Prinsgemalen. 

 

Svend Hermansen var især kendt som særdeles aktiv medvirkende i de kredse, der 

har med Flyvevåbnets tidligere transportfly, C-47 Dakota, at gøre og var således 

meget engageret i gruppen af flyentusiaster. Hermansen var et mangeårigt trofast 

medlem af Københavnskredsen. Hans hovedinteresse lå på de emner, som havde 

relation til flyvning. 

 

Gennem de senere år har det af helbredsmæssige årsager været vanskeligt for Svend 

Hermansen at møde op til kredsens arrangementer. 

  

Æret være Svend Kiilerich Hermansens minde. 
Erling Flebbe 
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Foredragssæson 2015-II 

 

Foredrag afholdes tentativt på de annoncerede datoer kl. 19:00. Normalt er stedet 

for foredraget i Gamle Varmecentral, men i denne sæson vil der være én undtagelse, 

den 19. november, hvor foredraget gennemføres i Bageriet i Søndre Magasin.  

 

Der vil være et efterfølgende traktement i Hestestalden til en kuvertpris á kr. 150. 

Medlemmer, der kun ønsker at overvære foredraget, erlægger kr. 30,-. Tilmelding 

bedes venligst foretaget på de fremlagte tilmeldingslister eller til formanden i god tid 

og senest tirsdagen ugen forud kl. 12:00. Garderoben forefindes ved hovedindgangen 

til Hestestalden henholdsvis på 1. etage. 

 

Det bemærkes, at alle yderdøre til Kastellets bygninger er aflåste efter normal ar-

bejdstids ophør, hvorfor medlemmerne – for at få adgang til Nordre Magasin – skal 

ringe på ved porten på den til formålet opstillede dørklokke. 

 


 

Om Forsvarets situation i dagens Danmark 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag den 8. oktober kl. 19:00 vil forsvarschefen, general Peter Bartram foredrage 

over et aktuelt emne, der vedrører Forsvaret.  
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Det antages, at de fleste af kredsens medlemmer ser frem til denne aften.  

General Bartram rykkede ind på øretævernes holdeplads, da han fik ansvaret for at 

skulle holde roret under den massive nedskæring, som Forsvaret har gennemgået og 

fortsat gennemgår i disse år. Der er sket drastiske ændringer i Forsvarets øverste 

ledelse og Peter Bartram har skullet stå model til implementering af nye (og ikke 

nødvendigvis populære) ansættelsesformer for Forsvarets personel. Ligeledes er en 

nytænkning af uddannelsen af Forsvarets officerskorps blevet eksekveret, et forhold, 

som blandt mange ældre officerer, anses at ville føre til store problemer for det 

fremtidige Forsvar.  

(Se generalens artikel om den militærfaglige anbefaling vedr. F-16 indsatsen i Irak 

side 19). 


Om Vietnamkrigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Major David Christopher Johnson 

 

Torsdag den 22. oktober kl. 19:00 vil et af kredsens medlemmer, major David 

Christopher Johnson, der i sin tid var officer i US Army Special Forces, holde 

foredrage om sine oplevelser i den kapacitet i Vietnam i 1966-67. David Johnson vil 

berette om sine oplevelser som Special Forces Camp Commander (detachment A-102 
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– Tien Phuoc Special Forces Camp) og som leder af flere patruljer i kompagni 

størrelse bag fjendens linjer. David Johnson vil bl.a. komme ind på egne oplevelser i  

det krigshærgede land og om mange af de problemstillinger, han dengang som ung 

officer kom ud for at skulle tage stilling til. 


 

Torsdag den 5. november vil emeritusforsker ved Dansk Institut for Internationale 

Studier (DIIS), generalmajor Karsten J. Møller fordrage om Ukraine eller Rusland, alt 

efter, hvad der har størst aktualitet til den tid. 




Torsdag den 19. november vil kommandør Poul Grooss foredrage (i Bageriet i 

Søndre Magasin) om ”Krigen i og omkring Østersøen 1939-1945.”  

Nærmere om de sidste to nævnte foredrag i MEDDELELSER nr. 204. 


EFTERLYSNING! 

Den 20. november sidste år havde Københavnskredsen fornøjelsen af at høre den 

herværende norske ambassadør, Ingvard Havnen, tale om 200 året for Kielerfreden 

og Norges frigørelse fra Danmark.  

Et kredsmedlem, Henning Mortensen, havde ved gode forbindelser skaffet sig en 

brochure og et samlesæt af brochurer, som omhandlede såvel Kielerfreden som 

jubilæumsåret. Det materiale fik jeg lov at låne af Henning. Desværre kom jeg 

efterfølgende til at lægge materialet frem på ”Bogcaféen” i Hestestalden, hvorefter 

det forsvandt. Jeg håber, at det ligger hjemme hos et af vore medlemmer, der har 

haft samme glæde af materialet, som jeg havde. 

Men da jeg faktisk kun havde materialet til låns, og derfor skylder Henning at levere 

det tilbage, beder jeg den af jer, der ligger inde med materialet, levere det tilbage, så 

jeg kan få bragt sagen ud af verden. 

Med venlig hilsen Erling Flebbe 
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MIDT- OG VESTSJÆLLANDS KREDS 

Formand: Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen, Felixvej 3, Slots Bjergby, 4200 Slagelse 
 5853 2793 - : hjjurgensen@hotmail.com 
Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde 
 5814 0624 - : h.janns42@gmail.com 
 

 
 

Siden sidst 

Det har været en stille periode, men sådan har vi i fællig bestemt, at det skal være. 

Lige som om vinteren. Men det kan jo også blive for stille. I april måtte vi aflyse 

Holgers foredrag om HJVK 5213 Slagelse, fordi der var meget få tilmeldinger. Men vi 

giver ikke op. Da jeg for en gangs skyld havde fået nogle reelle (men deprimerende) 

informationer om Forsvarets tilstand på Repræsentantskabsmøde i april, som jeg 

gerne ville dele med jer, så holdt vi de to foredrag samme aften, tirsdag den 16. juni. 

Det blev et tilløbsstykke. Hele 22 deltagere. Det var rigtig dejligt. Bagefter var der en 

meget levende debat, som afslørede den overraskelse og de frustrationer som ”rigets 

tilstand” fremkaldte hos medlemmerne, og en veloplagt og levende interesse for ”de 

faktiske forhold” i et hjemmeværnskompagnis liv, som Holger på fremragende vis 

lagde frem. En god foreningsaften. 

Lad mig – bare for at strø salt i såret – oplyse, at der sidenhen er fremkommet 

oplysninger fra Hærstaben om, at hærens materiel er nedslidt og i mange tilfælde 

ikke anvendeligt. Det kunne man læse i aviserne i juni-juli. Det er især Christian 

Brøndum fra Berlingske, der kerer sig om forsvarets forhold. Det fortjener han stor 

tak for. Igen i Berlingske den 23.7.: ”Vi har den flåde, vi har”. En trist historie. Et af 

vore lokale talenter, Robert Petersen (yngre historiker fra Korsør), havde efter valget 

også en tankevækkende artikel i samme avis med titlen: ”Den forsvundne 

forsvarspolitik”. Absolut læseværdig. En anden artikel i Jyllands Posten fra 5. januar 

2015 er bestemt også interessant. Den hedder ”Forsvaret har mistet sit fokus i en 

politisk Djøftåge”. Den er skrevet af Anton Asklund Johnsen, som er analytiker ved 

Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet. Der er også nyere artikler/kronikker: 

Ebbe Juul-Heider, lektor og reserveofficer: ”Skammens jubilæum op til forsvarsforlig”. 

Forfatteren Rolf Bagger runder det af med en kronik i Berlingeren den 23.7 ”Der er en 

sær søvn i Danmark”. Jeg tror, at vi vil se et voksende antal kritiske røster i den 

kommende tid.  


 

mailto:hjjurgensen@hotmail.com
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Skydning 

Der blev gennemført træningsskydning nr. 2 den 11. juni. I juli holdt vi fri, men i 

august falder afgørelsen: Skal Erik Olsen have en præmie igen med tilhørende 

”skibsglas”? Det træner vi bl.a. til på Bredetvedbanen torsdag den 13. august og 

torsdag den 20. august. Lørdag den 22. august er der 

præmieskydning og derefter skydefrokost hos Holger og Anne i Boeslunde 

Men det ved I jo godt, når I læser dette nummer af vores blad. 


Sommerudflugten til Skælskør - Byrundtur med efterfølgende sejltur i ”Skælskør V” 

søndag den 26. juli  

Optakten til årets sommerudflugt gennemløb nogle dramatiske skift. En uges tid før 

den store dag var vejrudsigten fremragende: Tørt, lunt, stille og solrigt. Det ændrede 

sig så i ugens løb til massivt regnvejr og torden om lørdagen, som i løbet af natten til 

søndag skulle afløses af stærk blæst med vindstød af stormstyrke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejrudsigten… 
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Samtidig indløb masser af tilmeldinger fra vore medlemmer, så dem kunne vi ikke 

skuffe ved at aflyse det hele. Heldigvis blev det ikke så slemt. Det klarede op, solen 

skinnede og blæsten aftog lidt i styrke. 

Kl. 11 var 28 deltagere mødt op ved Bymuseet, Peter Reetzes Gård, Algade 2 i 

Skælskør, hvor vores guide, Jørgen Kok, var så venlig at lukke os ind i museet, så vi 

kunne få indledningen til byvandringen i læ. Derefter gik det over broen til den 

vestlige del af byen, som er den ældste. Smukke bygninger med gode historier om de 

interessante mennesker, som havde bygget dem og levet i dem. Det var meget 

nærværende og spændende. Vores aftale gik kun til kl. 12, men det var svært at få 

stoppet igen, så den blev kvart over. Vi kunne lige nå at hente madpakkerne i bilerne 

og komme om bord til tiden, kl. 12:30. 

 

Meeting Point Skælskør… 

Vi var noget spændt på hvordan ”Skjælskør V” ville arte sig i blæsevejret, når først vi 

havde lagt fra land og stævnede vestpå ud af fjorden. Men det gik meget fint. Støt og 

rolig sejlads, selv om bølgerne havde ”manchetter” på. Det glimrende fadøl fra 

Harboes Bryggeri hjalp også på vores velbefindende.  Den maritime guide var 

glimrende til at udpege de bygninger m.v., som vi passerede på vores vej mod vest – 

og fortælle om dem.  
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Lidt over kl. 14 lagde vi til kaj igen, og så var den planlagte tur slut. Men vejret var 

blevet rigtig dejligt. Museet var åbent til kl. 16. Kl. 14:30 trampede børneskyttelauget 

og Skælskørgarden gennem Algade og forsvandt i vestlig retning, så der var en del, 

der blev hængende for at se mere af ”Solskinsbyen”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om bord på Skælskjør V… 

Alt i alt en rigtig dejlig dag med et flot fremmøde og et godt indhold. Så må vi se, om 

vi kan finde noget på samme niveau næste år. Ellers kan Skælskør godt tåle en tur 

mere. Jørgen Kok kan garanteret fortælle en masse om den østlige del af byen, som vi 

ikke så i denne omgang. 


Fremblik 

Foredragssæsonen september-oktober 2015 

Det har været svært at finde noget relevant. Bestyrelsen havde oprindelig en skitse til 

tre foredrag, men ved nærmere eftersyn viste det sig at være lidt for tamt. Der er et 

enkelt tilbage på listen om den dramatiske krig mellem Sovjetunionen og det 

genopståede Polen, som kulminerede i Slaget ved Warszawa i 1920. Det indeholder 

indsigt i nogle af de problemer, som stadig spiller en rolle i forholdet mellem Rusland, 

Polen og Ukraine. Desuden kunne det være interessant, hvis vi kunne få en af de 
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nævnte artiklers forfattere til at give sin vurdering af Forsvarets opgaver og 

muligheder. Det vil vi arbejde på. Tidspunkter m.v. vil tilgå ved Direct mail, som I 

snart er vant til. Er I ikke? 


En analyse af FOUAT status og fremtidsmuligheder…. 

er sat i gang af Formandsskabet. Indledningsvis en såkaldt SWOT-analyse, som skal 

klarlægge, hvor vi er i dag. Den skal være færdig 1. oktober. Derefter skal det 

behandles hen over vinteren m.h.p. en drøftelse på næste repræsentantskabsmøde i 

april 2016. Foreløbig er det bredt ud til kredsformændene. Vores bestyrelse er 

informeret og inviteret til at komme med kloge bemærkninger.  I skal nok blive 

informeret forud for vores generalforsamling, så vi kan drøfte det internt.  

Se også min artikel ”Hvorfor er der ikke nogle ny-pensionerede officerer der søger 

optagelse i vores forening” nedenfor side 16. 

                                                     Venlig hilsen 
Hans Jürgen Jürgensen 

                                                                                                  Kredsformand 
 

 

FYNS KREDS 

Formand: Major Kjeld Frimuth, Åbakkevej 24, Korup, 5210 Odense NV 
 6594 2530  2258 6594 - : kfrim@hotmail.com 
Forretningsfører: Kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, Vestergade 2, 5540 Ullerslev 
 6535 1042  4044 8560 - : larsf42@hotmail.com. Bank: Reg.nr. 5875 Konto nr. 6887 860 228 
 

 

 

FOUAT pistolskydning i Skallebølle 

 

Kære FOUAT-skytte, 

Selv om du er gammel og svag eller føler dig som 

sådan – så GLEM DET! Hvis du stadig kan løfte 

pistolen, så må du hjælpe FOUAT FYN med atter i år 

at opnå et godt resultat. 

Der er pistoler og ammunition til stede (men medbring gerne din egen 9 mm). 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Knkc4H6-ghfLMM&tbnid=Ov7VsLFEpyf4LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.3.dk/Business/Kundeservice/Velkommen/Kontakt-3/&ei=a4ifUdmvMo3y0gW9joGwDg&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNHMoqWZ2N39y168kPrAHtE0oSSGdA&ust=1369496024800971
mailto:kfrim@hotmail.com
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Knkc4H6-ghfLMM&tbnid=Ov7VsLFEpyf4LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.3.dk/Business/Kundeservice/Velkommen/Kontakt-3/&ei=a4ifUdmvMo3y0gW9joGwDg&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNHMoqWZ2N39y168kPrAHtE0oSSGdA&ust=1369496024800971
mailto:e-t.lykke@stofanet.dk
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Vi skyder tirsdagene 04., 11., 18. og 25. august, kl.16 til 17. 

Sidste dag medbringes madkurv og service. Formanden giver øl. 

Selv om du ikke kan komme hver gang, så kom når du kan. Vi har det som sædvanlig 

hyggeligt. Vi ses. Hellere ramme ved siden af – end slet ikke ramme! 

                                                                                                                                                              Venlig hilsen 
         Formanden 

 

SYDJYSKE KREDS 

Formand: Oberstløjtnant Hans Vedholm, Præstegårdsvej 45, 8320 Mårslet 
 2010 2911 -  hans.vedholm@gmail.com 
Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia. 
 7556 2992 - : oevonholck@gmail.com 
Kasserer: Major Karsten V. Petersen, Niels Steensens Vej 11, Taulov, 7000 Fredericia. 
 2366 9992 - : kvalp@live.dk, Bank: Reg.nr. 9874 Konto nr. 3060 420 776 
 

 

Kredsen har ikke haft arrangementer i juni og juli måned. 

 

Sydjyske Kreds har også i år modtaget en venlig invitation fra Fynskredsen til at 

deltage i deres træningsskydninger og konkurrenceskydning på pistol. Invitationen er 

udsendt til medlemmerne pr. mail. Tilmelding til OL Hans Vedholm. 

   

Kommende arrangementer 

Besøg ved Danfoss på Als, onsdag den 9. september 2015 gennemføres som 

annonceret i MEDDELELSER nr. 202. 

 

Tilmelding til forretningsføreren. Efter deadline (12. august) udsender 

forretningsføreren pr. mail en plan for samkørsel til de tilmeldte. 

 

 

 

MIDTJYSKE KREDS 

Formand: Oberst Michael Svejgaard, Poppelvej 5, 7470 Karup 
 2096 9560 - : SES@PC.DK 
Forretningsfører: Major Mogens Danielsen, Blåkildevej 97, 1., 9220 Aalborg Øst 
 9815 6510 - : mogens.danielsen@adr.dk 
 
 
 
 
 
 

mailto:kvalp@live.dk
mailto:mogens.danielsen@adr.dk
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NORDJYSKE KREDS 

Formand: Flyverløjtnant Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg 
 9812 6328 - : franzstrehle@yahoo.dk 
Forretningsfører: Major Mogens Danielsen, Blåkildevej 97, 1., 9220 Aalborg Øst 
 9815 6510 - : mogens.danielsen@adr.dk 
 

 

National flagdag for Danmarks udsendte 
 
Lørdag den 5. september er der mindehøjtidelighed i anledning af national Flagdag 
for Danmarks Udsendte. 
 
Programmet for højtideligheden: 
 

09:30 Bus afgår fra Soldatens Sten, ved Forsvars- og Garnisonsmuseum, 

Skydebanevej 22, Aalborg og retur (der er gratis parkering). Ved behov for 

transport til centrum tilmelding på tlf. 9812 6328 eller 4091 5588 senest 

den 26. august 2015.                

10:00-10:45 Parade på Aalborg Gl. Torv på øverste repos. 

10:00-11:15 Opstilling og march gennem byen. 

11:15-12:00 Gudstjeneste i Budolfi Kirke ved biskop Henning Toft Bro. 

12:00-12:45 Reception på Rådhuset. 

13:15-13:30 Kranselægning ved Soldatens Sten, Skydebanevej 22, Aalborg. 

 

Tilmelding til sommerens og sensommerens arrangementer 
 
                        Sildedag med spisning i Nibe 
                        Megastort: Besøg ved Airbus fabrikken i Hamburg 
                        Kampen om Det Tunge Vand 
                                                                                                                                                           
Se omtalen i MEDDELELSER Nr. 202. Tilmelding på tlf. 9812 6328 eller 4091 5588. 
 

 

Bowling 
 
Starter den 10. august 2015 og fortsætter 20 uger frem hver mandag kl. 10:00–11:00. 
Pokalkamp afholdes mandag den 16. november. Afslutning på første periode mandag den 
21. december. 

mailto:franzstrehle@yahoo.dk
mailto:mogens.danielsen@adr.dk
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Der er bestilt to baner, hvor der kan være 4 mand på hver bane.  Hvis der er interesse 
blandt deltagerne, kan der hurtigt rekvireres en ekstra bane. 
 
Interesserede bedes kontakte KN Leif Nygaard, Løvenborgparken 51, Nørresundby, Tlf. 98 
17 67 07, hvor nærmere oplysninger om tilmelding, betaling m. m. kan fås.   
 
 

Medlemstilgang 


Hvorfor er der ikke nogen ny-pensionerede officerer, der melder sig ind i vores 

forening? 

Det er et godt spørgsmål, som bl.a. er taget op i Formandskabets oplæg til drøftelse 

af, hvad vi er og hvilken fremtid, der er for foreningen. Spørgsmålet gælder i lige så 

høj grad officerer af reserven og frivillige officerer i hjemmeværnet, som er blevet ”til 

overs” i forbindelse med de mange tilpasninger, som hæren og hjemmeværnet har 

været igennem de seneste år. Hvorfor? 

Vi, der er medlemmer af foreningen i dag, har for langt de flestes vedkommende en 

karriere, som ligger på den anden side af år 2000. Vi har været med til at opbygge 

Forsvaret – herunder hjemmeværnet – fra 50´erne og indtil dets kollaps omkring 

årtusindskiftet. Vi har opbygget hæren og hjemmeværnet fra et fattigmandsforsvar i 

50´erne og 60´erne, gennem en begyndende modernisering i 70´erne, til et højt 

professionelt, troværdigt niveau gennem firserne og det meste af 90´erne, 

efterhånden også med tidssvarende materiel.  Vi er stolte af vores indsats. Vi kan se 

tilbage på et veludført arbejde. Vi vandt den kolde krig. Det er vores erfaringsverden. 

Det var ofte også sjovt at være med. Det vil vi gerne beskæftige os med, når vi 

mødes. Selv om der er nogle af os, som har været udsendt til opgaver i det fjernere 

udland, så er det ikke sammenligneligt med at have tjent i det nationale forsvar, som 

størstedelen af befolkningen kendte og støttede. 

Det må være helt anderledes for dem, som kun kender missionsuddannelse, 

udsendelse, hjemtagelse og gå så hen og bliv væk, indtil du skal af sted igen. Som 

jævnligt bliver udsat for urimelig mistænkeliggørelse fra medierne m.fl. Eller bliver 

skilt, fordi ægtefællen ikke kan holde til det mere. Som har haft traumatiske 

oplevelser under missioner i udlandet. Og som nu – ved kølig iagttagelse på afstand – 

måske må konstatere, at det ikke nyttede ret meget eller måske gjorde ondt værre.  

Hjemmeværnsofficeren har også oplevet en række omorganiseringer, 

sammenlægninger og flytninger i de senere år.  En kort periode var der mange 

drømmesyn af motoriserede infanterikompagnier og motoriserede 
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overvågningsdelinger med moderne materiel – ofte bedre end felthærens. Nu skulle 

hjemmeværnet klare territorialforsvaret, for hæren var nedlagt eller udenlands. 

Slutresultatet blev en hel del mindre end forventet. Men den fase var præget af 

mange gode folk, som brugte en stor del af deres fritid på at uddanne sig til at 

overtage kompagniet eller delingen, når den en gang blev ledig. Blot for at opleve, at 

kompagniet blev lagt sammen med et eller flere andre kompagnier, og chefen for et 

af de andre kompagnier blev chef for det sammenlagte kompagni, selv om han måske 

var dårligere kvalificeret. Samlet set må disse mennesker, som har været hårdt 

pressede af et utaknemligt politisk system, være dybt frustrerede og ønske at lægge 

størst mulig afstand til alt, hvad der har med Forsvaret at gøre. Det kan man da 

forstå. 

Vi – de nye og de gamle ”uden for tjeneste-folk” - tilhører to vidt forskellige 

erfaringsverdener. Vi har ikke ret meget at være fælles om.  Men vi rækker gerne 

hånden frem og giver plads til vore efterkommere i vores forening. Desværre er der 

ikke meget der tyder på, at de har brug for det eller ønsker det.  

Hans Jürgen Jürgensen 
                                                                                                                Kredsformand 

 
 
 

Regeringsgrundlaget 

 

I forbindelse med dannelsen af Venstres mindretalsregering i juni 2015 indgik 

følgende i regeringsgrundlaget om dansk forsvarspolitik: 

”Vi skal tilpasse vores forsvar og værne om vores sikkerhed 

Sikkerhedstrusler mod Danmark kan opstå overalt i verden, og de bliver stadig mere 

uforudsigelige og komplekse. Det er blevet tydeligt de senere år med ISIL’s 

fremmarch og Ruslands overgreb mod Ukraine. 

Derfor vil regeringen styrke NATO’s globale rolle og sikre, at Danmark yder et 

væsentligt bidrag til, at NATO også fortsat er verdens stærkeste forsvarsalliance. Det 

betyder også, at dansk forsvar skal organiseres, så det kan bidrage med veludrustede 

og veluddannede militære styrker, der kan varetage alle typer militæropgaver. 

Ekspertudredningen om den nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske virkelighed vil indgå 

i forberedelsen af forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig efter 2017. 



- 18 - 

 

Der bliver i de kommende år tale om flere vidtrækkende spørgsmål på 

forsvarsområdet. Det gælder blandt andet indkøb af nye kampfly, opgaverne i Arktis, 

bidrag til NATO’s missilforsvar og aktiv dansk støtte til NATO’s østlige medlemslande, 

særligt Estland, Letland, Litauen og Polen, som er truet af den aggressive russiske 

fremfærd. 

Regeringen finder, at grundlaget for den danske deltagelse i Irakkrigen og forhold 

omkring danske soldaters tilbageholdelse af personer under den danske 

krigsdeltagelse i henholdsvis Irak og Afghanistan allerede er tilstrækkeligt belyst. 

Regeringen vil derfor nedlægge Irak- og Afghanistankommissionen. Regeringen 

ønsker i stedet at bruge midlerne til en styrkelse af indsatsen for danske veteraner. 

Regeringen vil derfor lave et servicetjek af veteranindsatsen. 

Regeringen vil lave et servicetjek af veteranpolitikken og øvrige veteraninitiativer. Vi 

skal sikre, at danske veteraner får støtte, anerkendelse og muligheder, der står mål 

med deres store indsats for Danmark.” 

Kilde: http://www.stm.dk/multimedia/Regeringsgrundlag_2016.pdf 

 

Ny forsvarsminister 

Som forsvarsminister og minister for nordisk samarbejde er udpeget Carl Holst. 

Carl Holst er født den 29. april 1970 og opvokset på Rødding Højskole som søn af 
højskolelærer, fhv. borgmester og MF Peter Holst. Gift med skolelærer Lone. Far til 
Mads, 17 år, Magnus, 15 år, og Maja, 11 år.  

 
Uddannelse og karriere:  

 Uddannet lærer fra Haderslev Statsseminarium 1996  
 Formand for VU 1993 – 1995  
 Lærer ved Povlsbjerg Skole i Vojens 1996 – 2000  
 Medlem af Sønderjyllands Amtsråd 1994 – 2006  
 Amtsborgmester i Sønderjyllands Amt 2000 – 2006  
 Formand for Team Danmark 2004 - 2012  
 Regionsrådsformand i Region Syddanmark 2006 – 2015  
 Næstformand i Danske Regioner 2010 – 2015  
 Medlem af Venstres hovedbestyrelse 1992 –  
 Medlem af Venstres forretningsudvalg 2010 –  
 Forsvarsminister og minister for nordisk samarbejde 2015  

http://www.stm.dk/multimedia/Regeringsgrundlag_2016.pdf
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F-16 og Operation Inherent Resolve 

 

I forbindelse med den verserende debat om den danske deltagelse med F-16 i 
Operation Inherent Resolve i Irak udsendte forsvarschefen, general Peter Bartram 
den 3. august 2015 følgende meddelelse (Kilde: www2.forsvaret/dk/nyheder): 

”F-16: Den militærfaglige anbefaling.  

Der har i den seneste periode været stor debat i medierne omkring det danske F-16-
bidrag, der er udsendt til bekæmpelse af ISIL i Irak. 

I en militærfaglig anbefaling indgår der mange forhold og overvejelser. Det handler 
således ikke alene om vores flymekanikere og øvrige personelgrupper, men er en 
bred analyse af militærfaglig- og økonomisk karakter vedrørende Forsvarets 
muligheder i en given operativ situation. 

I disse overvejelser indgår naturligvis også de danske F-16-fly. Forsvaret vurderer 
blandt andet opgavernes karakter, risikovurdering, mulige løsninger, påvirkning af 
hjemlig struktur, uddannelse, nationale opgaver samt vurderede restlevetid for 
flyene i forhold til kommende opgaver. Hertil kommer de økonomiske forhold.  
 
En militærfaglig indstilling er således en meget kompleks størrelse, hvor alle 
muligheder, konsekvenser og begrænsninger lægges til grund, så vores politikere har 
det absolut bedste og mest gennemarbejdede grundlag, at træffe deres beslutning 
på. 
 
Jeg ser frem til at drøfte de militærfaglige forhold med Forsvarsministeren. 
 
Mudret debat 

Men i debatten har der været mange meninger og misforståelser. Senest har 
professor Mikkel Vedby Rasmussen i dag i danske medier fejlagtigt koblet den 
nuværende situation med den pressede F-16-struktur sammen med det forestående 
indkøb af nye kampfly. Professoren mener, at man bør overveje antallet af fremtidig 
kampfly, når der er problemer med at vedligeholde syv af de nuværende kampfly i 
Irak. 
 
Men så simpelt kan det regnestykke ikke gøres op. Der er mange andre faktorer i spil. 
 
Jeg har tillige bemærket, at nogle har nævnt ideen om at udsende et muligt 
radaranlæg som afløsning for det nuværende danske F-16-bidrag, og i den 
forbindelse såede tvivl omkring den tidligere radarindsats succes i Afghanistan. 
Lad mig slå helt fast, at det danske radarbidrag i Afghanistan løste sin opgave.” 



- 20 - 

 

 

Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER 
 DEADLINE UDSENDELSE 

MEDDELELSER Nr. 204 (November-december 2015) 011015 151015 

MEDDELELSER Nr. 205 (Januar-februar 2016) 011215 151215 

MEDDELELSER Nr. 206 (Marts-april 2016) 010216 150216 

MEDDELELSER Nr. 207 (Maj-juni 2016) 010416 150416 

MEDDELELSER Nr. 208 (Juli-august 2016) 010616 150616 

 
 

OVERBLIK – FOUAT’S KALENDER 
Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte. 

 

Hvad Hvem Hvor Hvornår 
Skydning Fyn Skallebøllecentret 110815 – 16:00 

Skydning København Høvelte 130815 – 09:00 

Skydning Midt- og Vestsjælland Bredetved 130815 – 18:30 

Skydning Fyn Skallebøllecentret 180815 – 16:00 

Skydning Midt- og Vestsjælland Bredetved 200815 – 18:30 

Skydning Midt- og Vestsjælland Bredetved 220815 – 09:00 

Skydning Fyn Skallebøllecentret 250815 – 16:00 

Skydning København Høvelte 270815 – 09:00 

National flagdag Nordjyske  050915 – 09:30 

Ekskursion Fyn Danfoss, Nordborg 090915 – 10:00 

Sensommertur Fyn HHD FYN Højstrup 100915 – 07:30 

Skydning København Høvelte 100915 – 09:00 

Foredrag Fyn/HISAM Dannevirke 160915 – 19:30 

Skydning København Høvelte 240915 – 09:00 

Foredrag København Kastellet, Gl. Varmecentral 081015 – 19:00 

Foredrag København Kastellet, Gl. Varmecentral 221015 – 19:00 

Foredrag København Kastellet, Gl. Varmecentral 051115 – 19:00 

Foredrag København Kastellet, Bageriet, Søndre 
Magasin 

191115 – 19:00 

Foredrag Fyn/HISAM Dannevirke 251115 – 19:30 

Stiftelsesfest København Kastellet, Nordre Magasin 101215 – 12:00 

Julefrokost Fyn Dannevirke 111215 – 13:00 

Repræsentantskabsmøde Formandskabet Odense/Højstrup 130416 – 10:00 
 
 

 
 

 
Redaktionen afsluttet den 6. august 2015 

 




