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Landsformandens jule- og nytårshilsen 2016
Kære medlemmer,
2016 er et særligt år for vores forening – vi har den 9. december 125 års
jubilæum for foreningens oprettelse.

FOUAT’s formand, generalmajor Jens Erik Frandsen

Det fejrer vi centralt ved at afholde en stor jubilæumsmiddag på
Kastellet i København den 8. december. Alle medlemmer samt en række særlige
gæster har været inviteret, og jeg ser frem til denne festlige markering af vores
jubilæum. Nu ligger København langt væk for mange, og jeg er derfor også glad for
at vide, at man flere steder lokalt har ønsket at markere dette flotte jubilæum.
Vi har i forbindelse med jubilæet fortsat traditionen fra de øvrige runde
jubilæer – 25, 50, 75 og 100 års – med at udgive et jubilæumsskrift. Jeg er meget glad
og taknemmelig over, at det er lykkedes os at skaffe midler til at få trykt og fordelt
dette skrift til alle medlemmer, og jeg vil også gerne her takke alle for bidragene og
ikke mindst takke Erling Flebbe for den meget store indsats, han har ydet med
redigering af bogen.
Jeg vil også gerne her i jubilæumsåret fremhæve den store glæde ved, at
H.K.H. Kronprins Frederik er indtrådt som æresmedlem. Herved fortsættes en vigtig
tradition, idet kronprinsens far, H.K.H. Prins Henrik er foreningens protektor, og
kronprinsens morfar, Kong Frederik IX, og hans oldefar, Kong Christian X, begge i sin
tid indledningsvis har været æresmedlemmer og senere protektorer for FOUAT.
Lad mig slutte med at ønske alle medlemmer og jeres familier en glædelig
jul og et godt nytår.
Jens Frandsen
Formand
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FOUAT’s jubilæumsskrift
I anledning af FOUAT’s 125 år jubilæum, har foreningen – med god
økonomisk støtte fra von Zeilaus Fond og Drostfonden – fået fremstillet et
jubilæumsskrift. Det giver et historisk rids over, hvad foreningen har været igennem
hen over årene. Hovedvægten er lagt på de, der har været styrende for aktiviteterne,
altså tovholderne. Skriftet vil blive fordelt gennem de enkelte kredse. For
Københavns Kreds’ vedkommende er det hensigten at fordele i to tempi, dels i
forbindelse med Stiftelsesfesten på Kastellet den 8. december, dels ved almindelig
omdeling til de øvrige medlemmer i løbet af julemåneden.

FOUAT’s jubilæumsskrift


Ændringer i Forsvarets øverste ledelse
Her ved årets udgang er der indtruffet et par betydelige ændringer i
Forsvarets øverste ledelse. Som følge af regeringsomdannelsen udtræder den
hidtidige forsvarsminister, Peter Christensen(V), af regeringen. Som ny
forsvarsminister indtræder den hidtidige finansminister, Claus Hjort Frederiksen(V).
Claus Hjort Frederiksen, der er 69 år, har fra 2001 i perioder beklædt
posterne som beskæftigelsesminister og finansminister.
Forsvarschefen, general Peter Bartram, der har været forsvarschef siden
2012, har ikke ønsket at forlænge sin kontrakt, der udløber i 2017. Som ny
forsvarschef er pr. 1. januar 2017 udpeget generalløjtnant og direktør for
koncernstyring i Forsvarsministeriets departement samt viceforsvarschef Bjørn
Ingemann Bisserup.
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Tiltrædende general og forsvarschef Bjørn Bisserup

Bjørn Bisserup er 54 år og har tidligere været henholdsvis kontor- og
afdelingschef i Forsvarsministeriets departement, hvor han har været ansvarlig for
planlægning og operationer. Endvidere har været bataljonschef ved Den Kongelige
Livgarde.
Red.


Gamle numre af MEDDELELSER, igen, igen….
Nu er resten af alle de gamle numre af MEDDELELSER, som landsledelsen
er i besiddelse af lagt op på FOUAT’s hjemmesides arkiv. Siden MEDDELELSER nr. 210
er hullerne dermed lukkede. På hjemmesiden kan man således finde foreningens
gamle ”blade” i ubrudt række fra juli 1986 til i dag. Og også en del ældre numre.
Nu er den øvelse så overstået med ihærdig og flittig hjælp af foreningens
WEB-redaktør, major Jørgen Houlberg Nielsen. Inden årsskiftet vil papirkopierne af
de gamle MEDDELELSER blive afleveret til Det kongelige Bibliotek. Derinde kan
enhver, der måtte have interesse, få lov til at læse i dem.
Men stadigvæk. Skulle du som medlem af FOUAT falde over gamle numre
af MEDDELELSER, som ikke fremgår af FOUAT’s hjemmesides arkiv, bedes du sende
dem til mig. Jeg vil nemlig sørge for, at de bliver scannet og lagt op på hjemmesiden.
Hvis jeg får lov til at beholde materialet, vil det efterfølgende blive leveret videre til
Det kongelige Bibliotek. Ønsker man materialet retur, vil det naturligvis blive
respekteret.
Erling Flebbe
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MEDDELELSER på Nettet – lidt statistik
Den 7. oktober kl. 11:30 blev MEDDELELSER Nr. 210 lagt ud på vores
hjemmeside, og dette blev på mail meddelt foreningens kredsformænd o.a. På dette
tidspunkt på dagen havde hjemmesiden haft besøg af ca. 50 ”gæster”. Dette er
ganske normalt. Ved døgnets slutning havde hjemmesiden haft 252 besøg.
På tidspunkterne omkring udgivelse af vores medlemsblad er antallet af
besøg, som man vel også kan forvente, et godt stykke over gennemsnittet. Den tid,
som den enkelte er inde på hjemmesiden, er også et stykke over gennemsnittet.
Dette er vel heller ikke uventet.
I perioderne mellem udgivelserne besøges hjemmesiden dagligt af 80 – 100.
Der har dog været en ganske kraftig stigning i antallet af daglige besøg i
forbindelse med ”udgivelsen” af de gamle numre af MEDDELELSER, som er scannet
og derefter lagt ind på hjemmesidens arkiv.
Jeg synes at både antallet af ”daglige besøg” og ”toppene” omkring udgivelsen
af MEDDELELSER er ganske flot.
Med til historien hører også, at p. gr. a. Peter Bjørn Thomsens ”filter”, som
blev lagt ind sidste år, har vi stort set ikke nogen ”uønskede gæster” på
hjemmesiden.
Med venlig hilsen
Jørgen H. Nielsen
Webredaktør



LANDSPRÆMIESKYDNINGEN - RESULTATER 2016
FYNS KREDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS K.

Anders Kristiansen

214

Erik Olsen

219

Gert Riber Schultz

212

Helle Jürgensen

208

Peter F. Hansen

206

Holger Janns

193

Peder Mogensen

197

Carl Johan Witte

186

Leif Mosegaard

197

Søren Jørgen Larsen

186

Total

992

Total

1026

Antal skytter: 6 Vejr: sol, spr. skyer

Antal skytter: 12 Vejr: Oversk. - 0 vind.

KØBENHAVNS KREDS

SYDJYSKE KREDS

Birger Hoff

226

Erling Flebbe

219

Arne Hansen

218
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Per K. Madsen

215

Gregers Djørup

210

Total

1088

Antal skytter: 14 Vejr: Solskin

Skydningen ikke afholdt.

NORDJYSKE KREDS
Skydningen er ikke afholdt.
Dyrker i stedet bowling.

PRÆMIEFORDELING
OB Folmer Pedersens ærespræmie tilfalder i år:
Birger Hoff, Københavns Kreds med 226 points.
KN Busch’s mindeskål tilfalder i år:
Erik Olsen, Midt- og Vestsjællands Kreds med 219 points.*)
KN Troels-Smith’s mindepokal tilfalder i år:
Erling Flebbe, Københavns Kreds med 219 points.*)
MJ Ulrichsens pokal tilfalder i år:
Arne Hansen, Københavns Kreds med 218 points.
Den af Storstrøms Kreds udsatte pokal tilfalder i år:
Københavns Kreds med 1088 points.
*) Her er points-lighed, men Erik Olsen vinder med 53 points på 25m mod Erling
Flebbes 50 points.
Overrækkelsen af vandrepræmier og erindringspræmier vil finde sted
som sædvanlig ved repræsentantskabsmødet i 2017. Sidste års vindere bedes drage
omsorg for, at præmierne i god tid inden mødet afleveres/sendes til undertegnede
eller i det mindste medbringes til repræsentantskabsmødet og afleveres ved dettes
start. I begge tilfælde bedes vandrepræmier og ”logbøger” overdraget i vel-pudset/ajourført stand.
Skydeudvalgsformanden siger tak til alle for godt samarbejde i 2016 og ser
frem til en forhåbentlig god sæson i år 2017.
GREGERS DJØRUP
Skydeudvalgsformand
Brydebakken 8
3200 Helsinge.
 3251 3333
e-mail: gdjoerup@hotmail.com
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KØBENHAVNS KREDS
Formand: Oberst Erling B. Flebbe, Kenny Drews Vej 3, 3.tv., 2450 København SV.
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: Per K. Madsen,  4043 2361-  riemads@privat.dk

Kontingent 2017
Kontingentet for 2017 er fastsat uændret til 150,- kr. Kontingentet bedes
indbetalt inden udgangen af januar måned 2017 på kredsens bankkonto: Reg.nr.
1551 konto nr. 1127 7322.
Keld Meier Olsen
Kasserer


Bestyrelsesmøde i Københavnskredsen
Kredsens bestyrelse holder møde onsdag den 25. januar 2017 kl. 10:00 i
Hestestalden i Kastellet. Motiverede punkter, der ønskes optaget på
bestyrelsesmødets henholdsvis generalforsamlingens dagsorden, bedes sendt til
formanden ikke senere end mandag den 16. januar 2017.

Generalforsamling
Torsdag den 23. februar kl. 19:00 afholdes generalforsamling i
overensstemmelse med FOUAT vedtægter, som fremgår af www.wp.fouat.dk, der
er foreningens hjemmeside. Kig under fanebladet ”Foreningen.”
På valg til bestyrelsen i 2017 er:
Erling B. Flebbe, formand,
Keld Meier Olsen, kasserer,
Ingrid Daege, bestyrelsesmedlem,
Jørgen Dam, skydeleder,
Bo Madsen, bestyrelsesmedlem, og
Henrik Agersted, bestyrelsesmedlem.
Fælles for ovennævnte er, at de alle har erklæret sig villige til genvalg.
Bemærk også, at hvis man mener at sidde inde med emner, som bør
løftes til behandling på repræsentantskabsmødet i april, vil det være en fordel at få
det lagt op via kredsens generalforsamling.
Generalforsamlingen følges op med hyggeligt samvær til en kuvertpris á
kr. 150,-. Aftenens forløb er ganske uformel. Diverse indslag fra medlemmerne er
velkomne, idet dog formanden bedes adviseret herom ikke senere end tirsdag den
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14. februar 2017. Samme dato er i øvrigt sidste frist for tilmelding til
generalforsamlingen.

Om NATOs Strategiske udfordringer
Onsdag den 12. oktober 2016 holdt afskediget general, tidligere
forsvarschef og forhenværende formand for NATO’s militærkomité, Knud Bartels
et foredrag med emnet ”NATO” og om de strategiske udfordringer, NATO og dermed
Danmark er konfronteret med, det være sig øst eller syd for Alliancens
ansvarsområde.

General Knud Bartels

General Bartels indledte med at gøre det klart, at for at man skal kunne
forstå nutiden, er der behov for at kigge på historien og på geografien. Han pegede
på, at for at forstå hvorfor tingene ser ud, som de gør, skal vi 102 år tilbage i tiden,
altså til 1914. Tiden lige før 1. verdenskrig. Det var en tid, hvor Europa var domineret
af de store imperier. Elsass og Lothringen var under tysk herredømme; et resultat af
den fransk-tyske krig 1870-71.
Efter 1918 blev grænsedragningerne i Europa nær sagt omkalfatrede.
Efter at have gennemgået hele ”nytegningen” af Europakortet mindede Bartels
om, at der fortsat sker grænseændringer. Den seneste er sket med den russisk
annektering af Krim-halvøen. Og stopper det her?
I NATO og EU er vi udfordret i to strategiske retninger. Dels mod øst, nemlig
Rusland, dels mod syd og sydøst altså Mellemøsten og Nordafrika. Retter man blikket
østover, dukker først de baltiske lande op. De var tidligere russiske, senere sovjetiske
stater. Både Estland og Letland har et russiske mindretal blandt befolkningerne. Det
er et problem de enkelte lande må finde konstruktive løsninger på. Disse mindretal,
som nyder et bedre liv end den russiske befolkning i Rusland, kan muligvis blive
manipuleret af Moskva med deraf følgende alvorlige konsekvenser.
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Belarus, eller Hviderusland, er reelt en russisk lydstat og har som sådan én ringe
frihedsgrad.
Ikke for at forklejne det Ukraine har gennemgået siden den orange revolution i
2004, sagde Bartels. Men for Ukraines vedkommende skete der det paradoksale, at
netop den russiske annektering af Krim og kampene i det østlige Ukraine har været
afgørende for en sammentømring af landet som stat.
Kigger man ind i selve Rusland, vil historien fortælle os, at landets styre gennem
de seneste mange år, har været karakteriseret ved, at herskerne i Moskva stort set
altid har været ligeglad med den brede befolknings ve og vel. Det være sig Tsaren,
det kommunistiske styre eller Putin med fæller.
Udefra set kan Rusland på minus-siden liste op, at befolkningens
gennemsnitlige levealder er for nedadgående, at alkoholmisbrug fortsat er en
væsentlig faktor, der truer folkesundheden, og at korruptionen er udbredt i alle
samfundslag.
På plussiden kan man liste Ruslands enorme olie- og gasreserver, som man
sælger ud af. Blot er der for tiden det problem, at med de lave energipriser, er det
en dårlig forretning for Rusland at eksportere disse råstoffer.
En anden plusfaktor er – set med russiske øjne – at Rusland står lige med USA
hvad angår atomvåben.
Den russiske trussel – som Bartels mener, er reel – er ikke forstået af danske
politikere. De er nok med på, at der hersker et anspændt forhold til Rusland, men at
det skulle kunne udarte til noget meget værre, er politikerne slet ikke tilbøjelige til
at indse.
Rusland trækker i alle de tråde, der er mulige at trække i, for at destabilisere
Europa. Han pegede på, at der er belæg for, at højreorienterede kræfter i bl.a.
Frankrig bliver økonomisk understøttede af Rusland. Deres modydelse er at optræde
positive i relation til russisk ageren på den internationale arena. Rusland har helt
enkelt som klart mål at nedbryde sammenhængen i NATO og EU, hvilket vil gøre
Rusland til den dominerende magt på kontinentet.
Rusland er efter Bartels opfattelse en ustabil nabo med mange interne
konfliktområder. Det er som bekendt gammel lærdom, at har man mange problemer
inden døre, vil man kunne skabe ro ved at få sig et eksternt problem. ”En tiger på
måtten” som der står i formand Maos lille røde. Og med en ustabil nabo kan de
mærkeligste ting ske.
Bartels vurdering er, at Rusland efterhånden er ved at skaffe sig et effektivt
militær. Dette til trods mente Bartels ikke, at der rent militært burde være grund til
bekymring i relation til en eventuel militær storkonflikt mellem NATO og Rusland.
Han gjorde dog opmærksom på, at russerne er helt fremme med hensyn til
luftværnsmissiler og maritime missiler. Der er tale om hurtige, effektive og præcise
våben, som kan forøve voldsomme skader på de mål, de rammer samt gøre det
muligt, at etablere kontrol med et område, eksempelvis Østersøen og det Sorte Hav.
Det skal kunne håndteres militært.
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Skal NATO skabe et tåleligt, måske endda godt samarbejde med Rusland, vil der
være behov for at komme i dialog, en dialog baseret på en solid økonomisk og militær
magtposition fra vestens side. Og man må desværre acceptere, at Rusland har
annekteret Krim og måske også Donbas, altså det østlige Ukraine.
NATO er i gang med at etablere ”planlægning mod øst.” Han erindrede om, at
man bør udvise strategisk tålmodighed, som ikke er nogen nem disciplin, ud fra en
solid magtposition.
Det meste af det, vi kalder Mellemøsten, tilhørte Det Osmanniske Rige før 1.
verdenskrig. Det blev delt mellem Storbritannien og Frankrig, idet det dog i 1919
lykkedes for Kemal Atatürk i at gennemtvinge Osmannerrigets opløsning og
dannelsen af den moderne tyrkiske nationalstat. Men for den øvrige del var det
verdenskrigens europæiske sejrherrer, der delte Mellemøsten mellem sig i en række
"mandatområder." De kom under fransk eller britisk administration i henhold til
Sykes-Picot aftalen af 1916. Syrien (i dag Syrien og Libanon) gik til franskmændene,
og Palæstina (det nuværende Jordan og Israel inkl. Gaza og Vestbredden) kom
sammen med Irak under britisk kontrol. Løftet om oprettelsen af et nationalt hjem
for jøderne i Palæstina blev integreret i mandataftalen. Hvad ofte glemmes er, at
samme aftale tildelte Rusland kontrol med Konstantinopel og stræderne frem til
Middelhavet.
Vender man blikket mod Europas nærmeste nabo, Tyrkiet, vil man opleve, at
der siden kupforsøget i juli i år gennemføres et betænkeligt retsopgør. Det politiske
system gennemfører en omfattende udrensning af militæret, retssystemet og skoler
samt universiteter. Man har i NATO oplevet, at cirka halvdelen af de tyrkiske officerer
og befalingsmænd af sergentgruppen er blevet trukket hjem. En del af dem er blevet
anholdt. Som bekendt er retsopgøret blevet kraftig kritiseret fra flere sider.
En anden ting var, sagde Bartels, at EU har begået en strategisk fejltagelse ved
ikke på ærlig vis at komme frem til en aftale med Tyrkiet, det være sig i form af fuldt
medlemskab eller andre modeller for samarbejde mellem EU og Tyrkiet. EU’s
problem med Tyrkiet er, at man siger ja (til tyrkisk medlemskab af EU), men mener
nej.
Hvad angår Mellemøstens gamle mandat-lande, ser Bartels mulighed for at Irak
kan komme til at blive en effektiv stat.
For Syriens vedkommende mener han, at vejen ud af dødvandet må være, i
bedste tilfælde, en bosnisk-hercegovinsk løsning. Altså et kludetæppe med en eller
anden form for ”overnational” styring.
Men i samme region er kurderne et varigt problem, som omfatter Tyrkiet, Irak,
Syrien og Iran.
I regionen anser Bartels Israel for at være ret stabil, mens han udtrykte
forståelse for de unge rodløse, arbejdsløse palæstinensere, når de melder sig under
Hizbollah og andre yderligtgående fraktioners faner. De, som føler de ingen fremtid
har, vil som oftest søge mod ekstremisme.
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Iranerne er forskellige fra resten af det arabiske Mellemøsten. Interessant er
det, at den iranske-irakiske krig er et så godt som ubeskrevet kapitel i
historiebøgerne i Danmark. Krigen varede næsten et helt årti i 1980’erne. Går man
på Forsvarets Bibliotek og kigger efter litteratur om hændelsen, vil man se, at der
næsten intet findes. Ikke fordi det ikke var en stor konflikt, for det var det, men fordi
den ikke interesserede vesten generelt.
Den vedvarende krise, der historisk set altid har hersket mellem sunni- og
shiamuslimer er et traume for den mellemøstlige region. Den bygger videre på
ekstremerne i Mellemøsten, ekstrem rigdom, ekstrem fattigdom og ekstrem
korruption. Alt sammen faktorer, der er medvirkende til ustabilitet.
De store EU lande har forskellige interesser i Afrika og Mellemøsten, og fordi
agendaen ikke er ens over hele linjen, er det ikke muligt at skabe fælles fodslag.
General Bartels mindede om, at hele problematikken omkring Arktis er et
kapitel for sig, men som så sandelig ikke skal undervurderes. Området rummer med
nogen sandsynlighed stof til konflikter, især hvad angår jagten på sjældne mineraler.
I NATO arbejder man inden for tre hovedsøjler. Dels Artikel 5 i Atlanttraktaten
(den om en for alle og alle for én), dels krisestyring og dels det sikkerhedspolitiske
samarbejde. Men de dele er for tiden under forandring.
Bartels vendte sig så mod relationerne mellem NATO og EU. På papiret og ifølge
de officielle udmeldinger går det godt mellem de to organisationer. Men af flere
forskellige årsager, herunder Cypern-problemet, så kan samarbejdet ikke udvides ud
over rutinesager. Konsekvenserne af BREXIT, for både EU og NATO, er fortsat
uafklarede, de forskellige syn på udfordringerne i Øst og Syd/Sydvest gør det umuligt
at etablere en vestlig "sammentænkt" strategi, som ville kunne drage nytte af begge
organisationer. Europa er splittet og USA uden lederskab.
I det sikkerhedspolitiske spil mindede Bartels om, at amerikanerne,
englænderne og franskmændene ved hvad afskrækkelse, herunder atomar
afskrækkelse, er for noget. Men der er andre lande, de ikke-atomare lande, som har
betydelige problemer med denne dimension af sikkerhedspolitik. I det hele taget
mener Bartels, at man i Europa ikke tager samarbejdet mellem NATO og EU seriøst.
Han mente dog, at den nye britiske premierminister, Theresa May, har vist nogle
gode takter. Blot har hun et alvorligt problem på hånden, nemlig det skotske ønske
om et valg om tilhørsforholdet til EU. Det kan ende i skotsk enegang og dermed
skabelsen af nationen Skotland. Sker det, mener general Bartels, at det kan blive et
grundskud for europæisk samarbejde. Bartels nævnte, at der i den forbindelse ikke
var mange, som før den 23. juni i år troede på en Britisk udmeldelse af EU. Men det
skete. Efter Bartels opfattelse, blandt andet som resultat af ekstremt dårlig politisk
håndtering af hele sagen. Man kan ikke nedgøre EU i årevis og efterfølgende forvente
et rungende ja til videre samarbejde.
Bartels gav udtryk for, at man i Europa gør sig skyld i spild af begrænsede
forsvarsmidler, når man på materielsiden fortsætter med de mange
produktionsprogrammer, som man gør. Han mente, at det er helt urimeligt, at man
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har en vifte af kampfly og kampvogne, når der reelt kun er behov for én producent
af hver på kontinentet. Et militært-industrielt samarbejde kan alene bygge på en
stærk politisk vilje. Denne vilje er ikke til stede, når nationale industrielle interesser
kommer først. Konsekvensen er, at Europas væbnede styrker sjældent har
tilstrækkeligt materiel af den fornødne kvalitet.
General Bartels stillede det retoriske spørgsmål: Har man en flygtningestrategi
i Europa og svarede, at det har man ikke. Så man famler i blinde og ved ikke, hvad
man skal stille op med de mange flygtninge. Der etableres tættere grænser med
mere kontrol, men agter man da at skyde flygtningene eller deportere dem? Svaret
er nej. Vil man integrere dem, som intentionerne har været i Tyskland. Det er der
ikke meget, der tyder på. Det man ønsker er at modtage flygtningene, opbevare dem
og sende dem retur til de lande, de kom fra, når omstændighederne taler herfor,
men det kræver en aktiv indsats i de pågældende områder, såsom Syrien, Libyen og
andre steder. Og den indsats udebliver indtil videre.
Bartels mindede om, at der også er ting i gang i Det Sydkinesiske Hav. Det vil
være naivt at tro, at det, der dér sker, vil være helt uden indflydelse på hvad der sker
i Danmark. Bartels erindrede om, at Mærsk Line hører til blandt verdens største
foretagender inden for containertransport. En konflikt i området omkring Det
Sydkinesiske Hav eller en blokering af området kan sagtens få mærkbare følger i
Danmark.
Bartels tror ikke, at Donald Trump bliver amerikansk præsident. Men samtidig
erindrede han om, at hverken præsident Obama eller Hillary Clinton nyder særlig
stor respekt i USA.
Foredraget afsluttedes med en spørgeperiode, hvor der blev stillet en mængde
spørgsmål i relation til foredraget. De blev besvaret på en lige så klar og åbenhjertig
måde, som selve det strålende foredrag var blevet holdt i. Alle pladser i Gamle
Varmecentral i Kastellet, 80 i alt, var besat.
Erling Flebbe


Torsdag den 20. oktober 2016 holdt kaptajnløjtnant, præsident for
Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark (HPRD), Maria Vang
Knudsen et foredrag under emnet TOTALSTYRKEKONCEPTET OG FREMTIDEN FOR
RESERVEN.
Maria Vang Knudsen blev uddannet som sprogofficer i arabisk 2005. Hun har
været udsendt til Irak i 2005-06 som leder af tolkene tilknyttet det danske
kontingent. Hun fortalte, at det ikke var noget problem at være kvindelig sprogofficer
i Irak – måske tværtimod, idet mange kontakter måske fortalte mere til hende, end
de ellers ville have gjort. Samtidig havde hun mulighed for at tale med irakiske
kvinder. Hun har gjort tjeneste ved staben i Bahrein og været udsendt med Esbern
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Snare under Ocean Shield. Hun er som reserveofficer tilknyttet Søværnets Taktiske
Stab. I sit civile virke er hun konsulent i Mercuri Urval.

Kaptajnløjtnant Maria Vang Knudsen

HPRD er en hovedorganisation - en faglig forening for personel af reserven.
Den omfatter alle reservister i Forsvaret og Beredskabsstyrelsens reserve. Der er ca.
1.500 medlemmer med en aldersspredning fra 20 - 60 år. HPRD formål er til gavn for
Danmarks forsvar:
- At virke for opretholdelsen af et effektivt korps af personer af reserven af den
fornødne størrelse og kvalitet under Forsvarsministeriet (FMN),
- at virke for opretholdelse af en under FMN relevant militær- og
beredskabsmæssig kapacitet, der hviler på almindelig værnepligt og
- at virke for en troværdig dansk forsvars- og sikkerhedspolitik.
Hun udtrykte at HPRD således er forbindelsen og talerøret til forsvarsledelsen og
politikerne og omsætter militær tale til civil forståelse og forankring.
I 2005 blev reserven udfaset, og de fleste fik efterfølgende ikke fornyet deres
kontrakter. Men i 2012 udtalte Forsvarschefen at: “Der må ikke være tvivl om at
reserven fortsat udgør en vigtig personelressource for forsvaret” og at “i fremtiden
vil vi være endnu mere afhængig af en kompetent og relevant reserve for at kunne
løse vore opgaver på en effektiv og fleksibel måde”.
Som et led i forsvarsforliget 2012-17 skulle reservens forhold analyseres. Den
19. december 2014 godkendte forligskredsen rapporten om Forsvarets fremtidige
brug af reserven og Hjemmeværnets frivillige. Det fremgår af rapporten, at et
Totalstyrkekoncept skal implementeres, hvor de nuværende reservestrukturer
integreres i den faste struktur. Der skal ikke være en opdeling i “faste” og “reserver”,
men en mangfoldighed af personer med forskellige og nyttige baggrunde. Målet er
via konceptet at tilvejebringe de relevante personelressourcer for i den
sammenhæng at kunne opfylde behovene i forhold til løsning af Forsvarets samlede
opgaver og reservestyrken skal indtænkes i løsningen af alle Forsvarets opgaver. Der
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skal være et fælles uddannelsessystem, større integration mellem Hjemmeværnet
og den øvrige del af Forsvaret og øget samarbejde med civile arbejdsgivere.
Der
er
nedsat
en
overordnet
styregruppe
og
en
projektimplementeringsgruppe med 7 underarbejdsgrupper. Arbejdet kom først i
gang i september 2015, hvilket nogle har kritiseret, men Maria Vang Knudsen
understregede, at det er vigtigt at arbejdet gøres ordentligt.
På et spørgsmål om officerer af reserven i fremtiden skal være bachelorer blev
svaret - formentlig, men vi ved det ikke helt endnu1. Det blev også understreget at
personel af reserven skal have den nødvendige militære uddannelse.
I dag er der ca. 2.500 personer i reserven - og ca. 15.000 aktive frivillige i
Hjemmeværnet. Ambitionerne er store - på lang sigt forventes der op til ca. 5.000 i
reserven. Et overslag viser: Hæren 3.000, Flyvevåbnet 500, Søværnet 200,
Specialoperationskommandoen 130, Hjemmeværnet 450, Forsvarsakademiet 250,
Forsvarets Sundhedstjeneste 450 og øvrige 100.
Maria Vang Knudsen understregede, at for at denne vision kan implementeres,
er det vigtigt med en meget klar politisk udmelding om, at man ønsker reserven. Det
er ligeledes vigtigt at der er perspektiver ved at være i reserven. Folk bruger jo deres
fritid/ekstratid. De skal udfordres og deres kompetencer skal udnyttes. Endelig er
det meget vigtigt at forsvaret arbejder med de civile arbejdsgivere, så de får
forståelse for at medarbejdernes indsats både gavner samfundet men også
virksomhederne ved, at de ansatte tilegner sig ekstra kompetencer ved deres indsats
i Forsvaret.
Næsten alle de tilstedeværende ved foredraget har i deres tjenestetid
overværet briefinger om koncepter og arbejdsgrupper, hvor øjenlågene blev lidt
tunge. Det var ikke tilfældet her. Marie Vang Knudsen fremlagde stoffet på en meget
pædagogisk og engageret vis.

Det danske flyvevåbens situation
Chefen for Flyverstaben ved Værnsfælles Forsvarskommando
generalmajor Max A. L. T. Nielsen (MALT) gav den 3. november 2016
Københavnskredsen en orientering om situationen i det danske flyvevåben.
Agendaen for orienteringen var:
 Flyvevåbnet – hvor er vi?
 Operativt engagement
 Hvor skal vi hen? – aktuelle udviklingsarbejder!

Efter at foredraget blev holdt, er man kommet videre omkring dette. Maria Vang Knudsen skriver
således som en bemærkning til referatet: Det ved vi nu, at det skal de ikke nødvendigvis. Der er flere
veje ind i reserven. Enten via afgang fra linjen eller via den nye løjtnantsuddannelse, som ikke
forudsætter en bachelor for optagelse.
1
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Generalmajor M.A.L.T. Nielsen

MALT indledte med ordene ”Det virker”. Alt er – eller planlægges –
indsat. Økonomien er stram og prioritering er nødvendig. Fremtidens flyvevåben
tegnes nu.
MALT gennemgik herefter FLV nuværende organisation. Han indledte med
Flyverstabens organisation i Værnsfælles Forsvarskommando. Der er i alt 90 stillinger
på styringsniveau II.

Det overordnede motto for organisationen er ”Hvad er problemet –
hvordan løser vi det?
FLV mission i dag er:
Vi gennemfører og støtter Forsvarets luftoperationer overalt; hurtigt,
præcist og effektivt.
FLV vision er:
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Vi er en respekteret koalitionspartner, som bidrager til at sikre verden
gennem højteknologisk air power. Vores professionelle styrker løser omgående
nationale og internationale opgaver overalt.
FLV kerneopgaver er:
 Kontrol med luftrummet 24/7/365
 Forsvarets magtmiddel i og fra luften
 Lufttransport
 Efterretningsindhentning og overvågning
AIR CONTROL WING (ACW)

ACW udfører kontrol med det danske luftrum 24/7/365.

FIGTHER WING (FW)

FW er magtmiddel i og fra luften 24/7/365. Der er 44 fly i FW.

AIR TRANSPORT WING (ATW)

ATW opgaver er lufttransport og overvågning. Der er fire Hercules fly og
fire Challenger fly til at løse disse opgaver.
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HELICOPTER WING (HW)

HW opgaver er magtmiddel, overvågning/redning og lufttransport. Til at
løse disse opgaver har HW af typen EH101, LYNX og FENNEC. Den nye SEAHAWK
helikopter
forventes
fuld
operativ
sidst
på
året
2017.
MALT understregede, at alle test med den nye SEAHAWK helikopter er forløbet rigtig
godt. Der er stor tilfredshed med flyet.
FLV TAKTISKE STAB

Opgaven for den taktiske stab er planlægning og gennemførelse af
flyoperationer.
AIR FORCE TRAINING CENTRE

AFTC forestår al uddannelse og træning i Flyvevåbnet. Flyvevåbnets
Officersskole er ikke længere en del af Flyvevåbnet men derimod Forsvarsakademiet.
JOINT MOVEMENT & TRANPORTATION ORGANIZATION (JMTO)

JMTO har til opgave at tilvejebringe og indsætte transport- og
terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering,
redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt
og internationalt.
MALT forsatte herefter med en gennemgang af FLV operationer.
NATIONALE LUFTMILITÆRE OPERATIONER

• Afvisningsberedskabet
• SAR beredskab
• MEDEVAC beredskab
• AM – Assurance Measures
• Almindelig hjælp til Politiet
• LYNX beredskab
• (Havmiljøflyvninger)
Havmiljøflyvninger er ikke længere en opgave for Flyvevåbnet, idet den er blevet
udliciteret til et civilt firma.
For at løse opgaverne i det nationale beredskab er der stationeret en del fly rundt
omkring i landet.
INTERNATIONALE LUFTMILITÆRE OPERATIONER

FLV er indsat rigtig mange stede rundt omkring i verdenen. Det være sig
med fly, hunde personer m.m.
Generelt set har FLV personel i perioden 2011 – 2016 været mere udsendt end det
oprindeligt var tiltænkt. Det kan siges, at FLV ikke er helt dimensioneret til dette.
Dette giver sig også udtryk i diverse HR målinger, hvor det fremgår, at FLV personel
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føler sig en del mere belastet end tidligere. MALT understregede, at der var stor
fokus på dette.

FLYVEVÅBNETS UDVIKLING

De umiddelbare udfordringer som FLV står over for er flg.:
Konsolidering af forsvarsforliget
- samme opgaver med færre ressourcer
Opretholdelse af indsættelsesevnen
- Høj medarbejderspecialisering
Materielinvesteringer
Geografi
- Tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere
Der er en ubalance. Nogle steder er den kritiske masse så lille, at det ikke
er muligt at uddanne nye medarbejdere. Herudover er der en stor skævhed i den
geografiske placering FLV tjenestesteder. Ud af de ca. 3.000 stillinger i FLV er langt
størstedelen placeret i Jylland. Det er derfor svært at rekruttere nye medarbejdere
på Sjælland. Rekrutteringsindsatsen intensiveres derfor i nærområderne til de store
baser. MALT understregede, at den store udfordring ligger i at få flyttet personel fra
Jylland til Sjælland samt at få oprettet nye stillinger på Sjælland.
MALT orienterede herefter om andre personelmæssige udfordringer.
Som det er alle bekendt, er det ikke muligt at hente hverken flymekanikere eller
piloter ”uden for hegnet”. MALT gennemgik kort de to uddannelser. Det tager knap
6 år at uddanne en flymekaniker og godt 6 år at uddanne en pilot. Det siger derfor
sig selv, at det er et problem, når der er en for høj personelafgang.
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En anden stor personeludfordring er pensionering af personellet. Bl.a.
bliver et større antal piloter pensioneret inden for relativ kort tid. Der arbejdes med
at lave kriterieaftaler med en del af det personel, der pensioneres. Disse personer
skal hovedsageligt anvendes til uddannelse. Pga. den store afgang af personel fra FLV
er det største fokus lige – som MALT udtrykte det: FASTHOLDELSE x 10
F-35
MALT orienterede herefter ganske kort om F-35 og fortalte at de første
fly forventes til Danmark i 2022.
Mellemledere i FLV

Det er i FLV besluttet, at mellemledere skal fylde meget mere. Der er
derfor ansat en chefsergent til at have en finger på pulsen i forhold til hvad der rører
sig i mellemlederlaget i hele Flyvevåbnet. Han skal holde MALT opdateret omkring
hvilke udfordringer mellemlederlaget står med.
The next generation

MALT sluttede af med kikke ud i fremtiden. Forliget 2013 – 2017 har
drænet forsvaret voldsomt. Hvad kan man så gøre for at gøre det interessant for den
næste generation at overveje en ansættelse i Flyvevåbnet. Det er vigtigt ikke at
brokke sig over tingenes tilstand, derimod fokusere på hvad man kan gøre, for at
medarbejdernes
børn
og
børnebørn
finder
FLV
attraktivt.
Her er det jo især det spændende materiel som FLV over de kommende år får tilført.
Det være sig SEAHAWK og F-35. Derudover skal jobbet selvfølgelig være indbydende.
Undersøgelser viser, at kun få procent skifter job for at opnå højere løn. Derfor skal
jobbet være attraktivt for at næste generation melder sig.
Med disse ord afsluttede MALT orienteringen.
Spm.: Er antallet af F-35 nok til at løse opgaverne?
Svar: Pt. råder Danmark over 30 operative F-16. Da de nye fly kan flyve meget mere
end F-16, så vil forskellen ikke være så stor.
Spm.: Vil det ikke være fornuftigt at lave et luftmissilforsvar på Sjælland?
Svar: Det er jo et politisk spørgsmål, men fra et militært perspektiv, så giver det god
mening.
Spm.: Er FLV gode nok i cyber security?
Svar: Cyber security er en opgave, der varetages fra centralt hold. Der er dog ikke
tvivl om, at særligt FLV er afhængig af cyber, hvorfor det er et område, der har – og
i fremtiden får – stort fokus særligt i forhold til operationer.
Erik Dreyer-Andersen
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Foredragssæson 2017-I
Foredrag afholdes tentativt på de annoncerede datoer kl. 19:00. Stedet
for foredraget er i Gamle Varmecentral. Der vil være et efterfølgende traktement i
Hestestalden til en kuvertpris á kr. 150. 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 2. etage.
Det bemærkes, at alle yderdøre til Kastellets bygninger er aflåste efter
normal arbejdstids ophør, hvorfor medlemmerne – for at få adgang til Nordre
Magasin – skal ringe på ved porten på den til formålet opstillede dørklokke.
Københavnskredsen er tildelt lokaler til brug for foredragsaftenerne samt
generalforsamling på følgende datoer i 2017: Torsdagene den 12. januar og den 26.
januar, torsdagene den 9. og 23. februar. Foredraget i marts måned og
Klipfiskfrokosten vil blive nærmere omtalt i næste nummer af MEDDELELSER. Men
datoerne kan man notere sig. Det drejer sig om foredrag den 9. marts og
Klipfiskfrokost den 23. marts.

Oberst Eigil Schønning

Foredraget den torsdag den 12. januar handler om oberst Eigil
Schønning. Han vil foredrage om sin tid i Forsvaret. Efter 40 år som soldat takker han
af. Han vil fortælle om spændende episoder i et langt liv som professionel soldat. Fra
delingsfører til brigadechef, fra lærer til skolechef og fra FN -soldat til Battle Group
Commander i en NATO-operation.
Obersten er kendt for at fremkomme med sine skarpe meninger om
tingene. Han vil under foredraget ikke undlade at forklare, hvorfor den nuværende
HR-strategi med stor sikkerhed vil betyde at vi ikke kommer til at vinde de næste
træfninger, slag eller krige, hvor hæren er involveret. Oberst Schønning vil heller ikke
undlade at forklare, hvordan chefansvar må udmønte sig i skarpe holdninger til
soldaternes sikkerhed i indsættelse.
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Torsdag den 26. januar vil forfatteren Hans Kirchhoff foredrage om sin
egen bog ”Duchwitz, den gode tysker.”

Hans Kirchhoff

Det er en kendt dag, at jøderne i næsten alle europæiske lande under
Anden Verdenskrig blev sendt til udryddelseslejre. Men for de fleste danske jøders
vedkommende lykkedes det at redde sig til Sverige. Den storstilede flugt, der blev
iscenesat i oktober 1943, skyldtes blandt andet tyskeren G. F. Duckwitz. Han lod
oplysninger sive til danskerne, der tog hånd om overførslen af jøderne til Sverige.
Kirchhoff har taget udgangspunkt dels i Duckwitz´ egen fortælling om sagen, der er
nedfældet efter krigen, dels i hans dagbøger.
Torsdag den 9. februar har Københavns Kreds besøg af oberstløjtnant
Niels Tønning, der er formand for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Han
vil foredrage om officerernes situation, som den tegner sig fra et HOD perspektiv.
Det vil blive interessant at høre især om, hvordan Forsvarets officerskorps har det?
Og om hvordan det står til med rekrutteringen af nye officerer. De forlydender, der
har været bragt til torvs om lige netop det emne på det seneste har ikke ligefrem
været særligt betryggende.
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Oberstløjtnant Niels Tønning

Nytårsgudstjeneste
Traditionen tro løber Folk & Sikkerhed det nye år i gang med en
nytårsgudstjeneste i Kastelskirken i København. Gudstjenesten finder sted søndag
den 8. januar 2017 kl. 14.00 – 16.00. Gudstjenesten starter præcis kl. 14.00, hvor
deltagerne senest bedes være på plads i kirken.
Af hensyn til den videre planlægning bedes deltagere tilmelde sig til
arrangementet senest søndag den 1. januar på kontakt@folkogsikkerhed.dk.
Program:
14:00 – 14:30 Nytårsgudstjeneste ved Hærprovst Thomas H. Beck
14:30 – 14:45 Kransenedlægning, Monumentet for Danmarks
Internationale Indsats
14:45 – 16:00 Reception og tale ved Formand Peter M. Andersen, Spisesalen


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
Efterårssæsonen sluttede med et fremragende foredrag ved
chefpolitiinspektør Jørgen Fried Pedersen. Vi kom vidt omkring. Mest i politiet i ind- 23 -

og udland, men også meget interessante iagttagelser og erfaringer fra lang tids
berøring med totalforsvaret. Et samarbejde der varer ved til i dag, hvor Jørgen Fried
fortsat hjælper lidt med lokale beredskabsplaner for det civile beredskab. Det er da et
yderst fornemt otium. Vi benyttede lejligheden til at lykønske Jørgen Fried med de 80
år, som han rundede ganske kort tid før foredragsaftenen.
Bestyrelsen gik dog ikke straks i vinterhi, da vi rundede 1. november. Der
var stadig et par opgaver at løse. Den ene var at forberede generalforsamlingen, som
afholdes tirsdag den 28. februar. Det var lidt mere nødvendigt end de foregående 10
år, da 2017 vil omfatte et formandsskifte. Det er tanken, at oberstløjtnant Tonni
Schumann tiltræder som ny formand. Det forudsætter naturligvis, at han bliver valgt,
men det gør han selvfølgelig. Desuden ville vi undgå, at der blev en lang
tomgangsperiode efter generalforsamlingen, som det skete i år. Derfor blev der drøftet
muligheder for aktiviteter og opnået enighed om en to-tre aktiviteter til at starte året
med. Endelig var der en række praktiske forhold, som skulle aftales: Arkiv, økonomisk
status m.v. Mødet fandt sted i næstformandens nye bolig i Holbæk og vor møje blev
belønnet med en dejlig frokost, som Mogens var vært for.
Det andet var at modtage og fordele de ca. 50 eksemplarer af FOUAT
Jubilæumsbog. Det var fuldbragt den 25. november, da boblekuverterne blev
overdraget til postvæsenet. Det kommer lige lidt før juleposten begynder at fylde
meget, så når du læser dette, burde du have modtaget dit eksemplar.
Tilbage står så kun at sige dig tak for udvist interesse og deltagelse i vore
arrangementer i 2016 og ønske dig og dine en rigtig glædelig Jul og et godt og aktivt
Nytår.
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

Lidt nostalgi og fokus på næste år
I året der gik havde vi to rigtig interessante udflugter. I foråret besøgte vi
SOK-bunkeren i Århus – godt gemt og svær at finde - som det skal være. I efteråret gik
turen til Varde Kaserne med besøg hos Hærens E-center og Hærens Sergentskole.
Begge ture var rigtig godt besøgt og lige på grænsen af normal
transportkapacitet – men rigtig dejligt med den fine opbakning, hvis resultater også
viste sig at leve op til forventningerne.
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Hvordan årets skydninger er gået på landsplan fremgår af resultatlisten
oven for i dette blad, men vores fem tællende skytter skal lige nævnes her opremset i
resultatorden:
Anders Frimuth
Gert Schultz
Peter Frimuth
Peder Mogensen
Leif Mosegaard
I forbindelse med vor julefrokost den 9. december venter en overraskende
festlighed i anledning af FOUAT 125-års jubilæum. Nærmere omtale heraf må vente til
næste nummer af bladet.
Som jeg allerede meddelte på årets generalforsamling, agter jeg at give
plads til en ny formand på den kommende ditto. Men også mere om det i næste
nummer.
Kommende datoer for arrangementer kan ses i kalenderen på sidste side.
Notér allerede nu, så du kan undgå sammenfald med ferier m.m.

Alle medlemmer plus pårørende ønskes en rigtig glædelig jul og godt nytår!
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 Knud Fabricius, Skramsøvej 8, Skramsømølle, 8400 Ebeltoft
Tlf. 8636 3007 – Mail: skovsilv@gmail.com – Foreningskonto: Reg.nr.: 9570 Konto: 0011854036

Der er ikke planlagt flere arrangementer i 2016.
Generalforsamling
Kredsbestyrelsen varsler kredsens næste ordinære generalforsamling til
onsdag den 8. marts 2017, kl. 10:30
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på KFUM’s Soldaterhjem, Treldevej 99, 7000 Fredericia. Vi mødes kl. 10:00
Herudover arbejder vi med planer for to arrangementer i 2017:
 Et Kaj Munk-arrangement i Vedersø, og
 Et besøg på Moesgaard Museum
Kredsbestyrelsen ønsker vore medlemmer en Glædelig Jul og et Godt
Nytår i håbet om talstærkt fremmøde til aktiviteterne.

NORDJYSKE KREDS
Formand: Flyverløjtnant Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg
 9812 6328 - : franzstrehle@yahoo.dk
Forretningsfører: Major Mogens Danielsen, Bonnesensgade 1, 2. 3. 9000 Aalborg
 9815 6510 - : mogens.danielsen@youseepost.dk

Nordjyske kreds besøg på støtteskibet Esbern Snare
Nordjyske Kreds havde fået arrangeret et besøg ombord på støtteskibet
Esbern Snare 16. november 2016. Besøget startede med frokost i kantinen på
Flådestation Frederikshavn. Vi havde godt nok hørt, at sømænd holder meget af god
mad, og at kokken på et skib hurtigt bliver fyret, hvis han ikke kan levere, men den
buffet vi blev budt på var ganske overdådig.
Rundvisning og følgende briefing blev forestået af OK Pernille Jensen fra 2.
eskadres stabselement i Frederikshavn, der havde været med i Work-Up af enheden
og derefter havde gjort 7 års tjeneste på skibet.

Esbern Snare

Absalon Klassen er sammen med Ivar Hvidtfeldt Klassen de største skibe,
der nogensinde er bygget til Den Danske Flåde. 6.300 tons, 137 m langt.
Normalt når man går ombord på et af søværnets skibe, foregår det via en
lejder. Her foregik det over læsserampen direkte ind på godsdækket. Det kan kun
betegnes som enormt (915 m2) – og stærkt. Alle de typer af køretøjer som Hæren
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råder over kan transporteres inkl. Leopard 2; det er afprøvet og fundet i orden. Under
anti-pirat operationer har dækket været indrettet til ophold for personel fra
Frømandskorpset, celler til tilbageholdte, formodede pirater og nødlazaret.
Vi gik derefter i kontrolcentralen for maskinrummet, hvorfra indsats mod
brand og kampskader også styres. Alt var selvfølgelig digitaliseret, på nær
krængningsmåleren, der var af messing, men det var uklart, om den havde en egentlig
funktion, eller blot var et klenodie fra en svunden tid.
Kantinen mindende om den vi havde indtaget vores frokost i. Alle stiller op
i den samme kø, men maden indtages i en af de tre messer, en for konstabler, en for
befalingsmænd og en for officerer.
Redningsudstyret mere end lever op til det, der findes på moderne
krydstogtsskibe, der er tørdragt og redningsvest til alle, redningsflåderne har en
kapacitet på to gange besætningens størrelse, og man evakuerer via sliske direkte ned
i flåden, så om alt går vel, kommer man tørskoet ombord.
Skibet har et helikopterdæk, der et stærkt nok til at operere med EH-101,
og i hangaren er der plads til to helikoptere af denne størrelse.
For mig var den største overraskelse nok bevæbningen, en 127 mm kanon,
to 35 mm kanoner, syv 12,7 mm MG, op til 16 Harpoonmissiler, der både kan bruges
mod skibs- og landmål, 32 Sea Sparrow luftmålsmissiler, og fire rør til antiubådstorpedoer. I givet fald er skibet er værdig modstander.
Kampinformationscentralen var delt op i tre funktionelle områder. En
ledelse, en sensorsektion og en våbensektion. Skiber er udrustet med sonar,
overflade- og luftvarslingsradar, TV/FLIR, og systemer til aktiv og passiv elektronisk
krigsførelse. Man kan således etablere et billede af aktiviteten under, på og over
vandet. Beslutning om våbenindsættelse træffes af chefen/CH-O og gennemføres af
våbensektionen, hvorfra en helikopter også kan kontrolleres. Kommunikationen med
Task Group Commander foregår via et chat-forum, chatten vises på en storskærm så
den kan ses af alle i rummet.
Broen var ligeledes digitaliseret. Manøvrering af skibet foregår via et
joystick, søkortet præsenteres elektronisk og er koblet til en GPS. Der er ikke længere
krav om plotning på et papirkort, hvilket har lettet arbejdsbyrde for vagtchefen
betragteligt.
Esbern Snare har deltaget i anti-pirat operationer. Operationerne blev
først udført i Aden-bugten, dernæst i Det Indiske Ocean og til sidst langs den somaliske
kyst ud for piratbaserne. Man skiftede operationsområde fra Aden-bugten til Det
Indiske Ocean, fordi piraterne begyndte at anvende større moderskibe, hvorfra mindre
blev sendte ud for at gennemføre kapringer. Det ser ud som om det sidste
operationskoncept med en blokering af piratlejrene var det mest kost/effektive. Der
har i flere år ikke været et piratangreb.
En imponerende rundvisning og orientering på et imponerende skib.
Michaël Svejgaard
Oberst
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Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER
MEDDELELSER Nr. 212 (Marts-april 2017)
MEDDELELSER Nr. 213 (Maj-juni 2017)
MEDDELELSER Nr. 214 (Juli-august 2017)
MEDDELELSER Nr. 215 (September- oktober 2017
MEDDELELSER Nr. 216 (November-december 2017)

DEADLINE

UDSENDELSE

010217
010417
010617
010817
011017

150217
150417
150617
150817
151017

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

Hvad

Hvem

Foredrag
Foredrag
Familietur
Foredrag
Foredrag
Foredrag
Konference
Stiftelsesfest - jubilæum
Julefrokost
Nytårsgudstjeneste
Foredrag
Bestyrelsesmøde
Foredrag
Foredrag
Generalforsamling
Foredrag
Generalforsamling
Generalforsamling
Generalforsamling
Foredrag
Repræsentantskabsmøde
Generalforsamling
Generalforsamling
Klipfiskfrokost
Forårstur
Skydning
Skydning
Skydning
Skydning
Sensommertur
Julefrokost

København
København
Nordjyske
Midt- og Vestsjælland
København
København
Folk & Sikkerhed
Formandskabet
Fyn
Folk & Sikkerhed
København
København
København
København
Nordjyske
København
Midt- og Vestsjælland
Sydjyske
Fyn
København
Formandskabet
Fyn
Sydjyske
København
Fyn
Fyn
Fyn
Fyn
Fyn
Fyn
Fyn

Hvor
Kastellet, Gl. Varmecentral
Kastellet, Gl. Varmecentral
Polen
Skovsøgård
Kastellet, Gl. Varmecentral
Kastellet, Gl. Varmecentral
Christiansborg
Kastellet
Dannevirke
Kastelskirken
Kastellet, Gl. Varmecentral
Kastellet, Gl. Varmecentral
Kastellet, Gl. Varmecentral
Kastellet, Gl. Varmecentral
Kastellet, Gl. Varmecentral
Skovsøgård
Dannevirke
Kastellet, Gl. Varmecentral
Odense, Højstrup
Dannevirke
KFUM, Fredericia
Kastellet, Gl. Varmecentral
Odense, Højstrup
Skallebølle
Skallebølle
Skallebølle
Skallebølle
Odense, Højstrup
Dannevirke

Redaktionen afsluttet den 6. december 2016
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Hvornår
121016 – 19:00
201016 – 19:00
231016 271016 – 19:30
031116 – 19:00
171116 – 19:00
251116 – 10:00
081216 – 12:00
091216 – 13:00
080117 – 14:00
120117 – 19:00
250117 – 10:00
260117 – 19:00
090217 – 19:00
190217 230217 – 19:00
280217 – 19:30
080317 020317 – 18:00
090317 – 19:00
050417 – 10:00
020317 – 18:00
080317 – 10:30
230317 – 12:00
180517 – 07:30
080817 – 16:00
150817 – 16:00
220817 – 16:00
290817 – 16:00
070917 – 07:30
081217 – 13:00

