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JULE – OG NYTÅRSHILSEN FRA PROTEKTOR 
 

                    FOUAT har den 15. december 2017 fra Hans Kongelige Højhed Prins 
Henrik modtaget nedenstående jule- og nytårshilsen. 

 



            Onsdag den 27. december 2017 markerede formandskabet, at det var 100 år  

siden, ritmester Chr. Petersen-Dan afgik ved døden. 

Det bør naturligvis nævnes i disse spalter. For havde 

han ikke udfoldet sine idéer og virkelyst, og havde 

hans kærlighed til fædrelandet og hans store 

ihærdighed og gennemslagskraft ikke båret frugt, 

ville foreningen eller en foreningsmæssig 

konstruktion som FOUAT formentlig aldrig have 

kunnet slå rod. Chr. Petersen-Dan blotlagde en 

mangel, hvis kerneidé, han måtte lide den tort ikke 

at få realiseret. Men han må have frydet sig over at 

have igangsat organisationen. Mon han havde 

forestillet sig, at visionen om foreningen var holdbar 

nok til at kunne bære i over 125 år?             
    Mindestenen for Chr. Petersen-Dan 

Erling Flebbe 
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REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
 

FOUAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

ONSDAG DEN 11. APRIL 2018 KL. 10:00 I ODENSE 

Mødested: Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Vibelundsvej 70, Odense V (Højstrup)   

Foreløbig dagsorden: 

Valg af dirigent. Formandskabet foreslår major(R) Ove Møller Kristensen. 

1. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
a. Kredsformændenes beretning fra kredsene (max 5. min. pr. kreds). 

2. Foreningens virke i det kommende år. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Fremlæggelse af forslag til budget for 2018 til orientering. Fastsættelse af 

bidrag til foreningen, herunder betaling for medlemsbladet. 
5. Valg af: 

a. Formand. (Generalmajor Jens Erik Frandsen er villig til genvalg). 
b. Revisor. (Major(R) Ove Møller Kristensen er villig til genvalg). 

6. Behandling af forslag fra formandskabet. 
a. Medlemssituationen, herunder hvervning. 
b. Øvrige mulige satsningsområder, herunder anvendelse af sociale 

medier. 
c. Status for medlemskartoteket.  
d. Samlet orientering vedrørende IT-sikkerhed. 
e. FOUAT arkivmateriale. 
f. Etablering af formandsmøde. 

7. Behandling af forslag fra kredsbestyrelserne. 
8. Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde.  

Formandskabet foreslår onsdag den 10. april 2019 samme sted. 
9. Eventuelt. 

 

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 
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Kontingent 2018 
Kontingentet for 2018 er fastsat uændret til kr. 150. Kontingentet skulle 

have været indbetalt inden udgangen af januar måned 2018 på kredsens 
bankkonto: Reg.nr. 1551 konto nr. 1127 7322. Det kan nås endnu! 

Keld Meier Olsen                                                                                                                                            
Kasserer 



Foredragssæson 2017-II 

 

Livet som F-16 pilot 

Thomas Møller Kristensen med flyvernavnet MET afholdt den 23. 

november 2017 et foredrag med titlen ”Livet som F-16 pilot”. MET har gjort tjeneste 

i eskadrillerne 723 og 726 på Flyvestation Aalborg og flyver for nuværende fra 

eskadrille 727 på Fighter Wing Skrydstrup. Han har siden 1993 fløjet F-16. 

 

 
Kaptajn Thomas Kristensen 

 

Foredraget koncentrerede sig om de fire krige, som MET under denne 

tjeneste har deltaget i, og den udvikling Flyvevåbnet har undergået såvel 

materielmæssigt som professionelt som følge heraf.  

De fire krige omfatter: 

• Balkan i 1999 med betegnelsen Operation Allied Force. 

• Afghanistan i 2002 med betegnelsen Operation Enduring Freedom 

• Libyen i 2011 med betegnelsen Unified Protector samt 

• Irak i 2015 under navnet Inherent Resolve 
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Balkan 

På det tidspunkt, hvor konflikten fandt sted, var det såkaldte F-16 Mid-

Life Update (MLU) program under indfasning, hvorfor der fandtes to konfigurationer 

af F-16 i Flyvevåbnet populært betegnet F-16 Classic (også kaldet Jurassic efter den 

populære film Jurassic Park) og F-16 MLU. Flyene i de to grupper ser stort set ens ud, 

men ”indmaden” er fundamentalt ændret svarende til forskellen imellem en 

Commodore 64 og en Pentium 4 Processor. Under denne konflikt var de danske F-16 

sambaseret med tilsvarende norske F-16 fly på Grazzanise basen nord for Napoli. 

Indkvarteringen fandt sted på et 4-stjernet badehotel ved kysten, som omend sikret 

med pigtråd uden for tjenesten fik udstationeringen til at minde om en charterferie. 

Personeludskiftning fandt sted på ad hoc basis, idet der ikke var en fast 

udstationeringsperiode og egentlig holdinddeling, og udskiftningerne fandt sted 

individuelt, således at skulle man til en begivenhed i weekenden derhjemme, fandt 

man ud af at udskifte pågældende med en anden på det tidspunkt. 

F-16 Classic havde blot sin egen radar til at skaffe information, medens F-

16 MLU havde fået indført et Datalink system og en IFF interrogator, hvilket gjorde 

flyet i stand til selv at identificere, hvilke mål der var venner, og hvilke der ikke var. 

Lufttankning, der dengang ikke var rutine i det danske flyvevåben, blev flittigt brugt 

under missionerne over Adriaterhavet, hvor de danske fly afpatruljerede 

luftrummet. Der lufttankedes således ca. en gang i timen under de længerevarende 

missioner. Et hollandsk F-16 fly nedskød under en sådan mission et serbisk MiG-29 

Fulcrum fly, hvorefter forekomsten af serbiske MiG-29 ophørte. Hollænderne 

anvendte også LANTIRN Targeting Pods, som i givet fald gjorde flyene i stand til selv 

at laser måludpege mål til laserstyrede bomber af typerne GBU-12 (500 lbs. bomber) 

eller GBU-10 (2000 lbs. bomber) begge i den såkaldte Paveway II serie. Flyvevåbnet 

rådede på dette tidspunkt ikke over Targeting Pods, men kun over bomber model 

Mk.82 og Mk.84, der anvendtes under Vietnam-krigen og som ved tilgang af 

laserstyrings kits kunne konverteres til moderne præcisionsbomber. De danske F-16 

fløj det meste af krigen luftforsvarsmissioner i kamppatruljer (Combat Air Patrol) 

under kontrol af et AWACS fly (der er en flyvende kontrol- og varslingsstation), men 

udførte dog et par offensive missioner sidst i konflikten og fik smidt 20 bomber. 

 

Afghanistan 

Efter angrebet på World Trade Center i New York og Pentagon i 

Washington den 11. september 2001, som var planlagt i Afghanistan, indledte USA 

en offensiv imod Al-Queda og Talliban i Afghanistan. Første danske bidrag til 

konflikten var specialoperationsstyrker fra Jægerkorpset og Frømandskorpset, men 
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det fulgtes snart af et F-16 bidrag, som udstationeredes på Manas Air Base i 

Kirgisistan. Indkvarteringsforholdene var feltmæssige i en teltlejr med feltsenge osv., 

altså langt fra situationen under Balkan konflikten. Der var også indført 

udsendelseshold, som blev sammen under hele udsendelsesperioden. Materielt var 

Flyvevåbnet i den mellemliggende periode udstyret med laserstyrede bomber, idet 

modifikationskits til de gamle ”dumme” bomber var anskaffet, og LANTIRN Targeting 

Pods var anskaffet og afprøvet under tests i blandt andet Norge. Man havde endnu 

ikke anskaffet såkaldte Night Vision Goggles (NVG) lysforstærkningsbriller til 

montering på hjælmen, hvilket var et stort savn. Dels under lange natflyvninger over 

Hindu Kush bjergene imellem Kirgisistan og operationsområderne i Afghanistan, 

hvor der var kulsort om natten og dels i selve målområdet, hvor NVG kunne være til 

nytte under måludpegning med laser måludpegningsudstyr. Missionerne var stort 

set udelukkende støtte til landtropperne, såkaldt Close Air Support (CAS). Politiske 

begrænsninger forbød danske fly at krænke pakistansk luftrum, hvilket kunne være 

en begrænsende faktor i de aktuelle operationsområder. Ofte var ”show of force”, 

hvor flyene blot overfløj området i lav højde under udskydning af såkaldte flares, 

tilstrækkeligt til at en potentiel konflikt kunne blive bragt til ophør. Anvendelse af 

våben var sjældent nødvendig, således havde MET sin første mission den 2. oktober 

2002, mens hans første våbenaflevering først fandt sted i marts 2003. På et år var 

der afleveret i alt 19 bomber. Missionerne var ekstremt lange bl.a. henset til den 

lange afstand fra basen til operationsområdet, så pilottræthed var en væsentlig 

faktor.  Amerikanerne anvendte såkaldte ”Go pills”, der var en amfetaminlignende 

pille til at modvirke trætheden. Dette var af uransagelige årsager ikke acceptabelt 

for danske piloter, hvorfor man måtte nøjes med de langt mindre effektive 

koffeinpiller, som i nogle tilfælde ikke modvirkede træthed under selve flyvningen, 

men forhindrede søvn efter flyvningen. Faktisk kan manglende søvnforebyggende 

piller medføre tab af fly, som det var tæt på at blive tilfældet under en flyvning fra 

Manas til Afghanistan som trak ud og derved varede 12 timer. Flyvevåbnet havde 

rådighed over GBU-12 laserstyrede bomber i Afghanistan, GBU-12 blev smidt 

ballistisk, men kan styre efter en laser. 

 

Libyen 

Det danske bidrag blev baseret på den italiensk amerikanske base 

Sigonella på Sicilien. Indkvarteringsforholdene var udmærkede, der var således 

sportsanlæg og alle de andre faciliteter, der forefindes på en amerikansk base. Ud 

over Danmark var der også stationeret andre koalitionspartnere på basen. 

Selvfølgelig italienerne og amerikanerne, som var fast stationeret på basen, men 
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også svenskerne og f.eks. De forenede Arabiske Emirater. Sidst anførte var 

selvfølgelig særdeles vigtig af politiske årsager. Senere fulgte også tyrkerne.  Det 

arabiske bidrag var kilde til nogen undren, da der undertiden lød brag og larm i 

forbindelse med, at flyene derfra fløj ind i antennerne fra 

instrumentlandingssystemet og andet, der tilsyneladende stod i vejen. Svenskerne 

fløj udelukkende rekognosceringsmissioner og deltog således ikke i egentlige 

offensive missioner. Svenskerne var på dette tidspunkt stort set på det stade, som 

Flyvevåbnet havde haft under Balkan konflikten. Flyvevåbnets rolle var primært at 

udføre Strike Missions herunder Strike Coordination And Reconnaissance (SCAR). 

Under SCAR flyves til et nøje defineret område, hvor mål vides at befinde sig, og at 

angribe disse i nøje koordination med andre involverede allieredes indsats. Andre 

Strike Missions er angreb på mål, der specifikt og detaljeret er fastlagt inden 

missionens start. Under Libyen konflikten havde Flyvevåbnet fået rådighed over 

Helmet Mounted Cueing System (HMCS), der forsyner piloten med alle relevante 

informationer projiceret på indersiden af den hjelmmonterede skærm, så han har 

rådighed over al nødvendig information uden at skulle se på instrumentpanel eller 

Head-Up Display over dette. Desuden var flyene udstyret med det såkaldte Link 16 

system, der giver piloten overblik over radar- og andre informationer fra alle andre 

Link 16 brugere foruden hans egne radarinformationer. GPS styrede bomber af typen 

Joint Direct Attack Munition (JDAM) var tilgået i versionen GBU-31, der er ”dumme 

bomber" på 2.000 lbs., som er udstyret med en GPS modtager i halen og styrefinner 

til at korrigere flyvebanen som ønsket. Flyvevåbnet havde tillige anskaffet en særlig 

variant af GBU-31 med et såkaldt Penetrating Warhead (BLU-109), der kan 

gennembryde adskillige meter armeret beton til brug imod f.eks. bunkers. Den 

radikalt anderledes missionstype i Libyen fremgår af, at der under denne konflikt blev 

kastet 923 bomber af Flyvevåbnet. Medens missionsplanlægningen i de tidligere 

konflikter havde været relativt ukompliceret, forekom der ofte såkaldte Composite 

Air Operations (COMAO) med deltagelse af snesevis af fly. Der var også hyppig 

koordinering imellem flyene og operatører af amerikanske droner via dronepiloter, 

som befandt sig på Creech Air Base i Californien, idet satellitkommunikation tillod 

real time koordinering at finde sted. I øvrigt anvendtes – i modsætning til tidligere – 

de store GBU-24 bomber, som ikke var så meget brugt længere, idet den store 

sprængkraft er uønsket i de aktuelle konflikter henset til den store ødelæggende 

effekt omkring målene især i befolkede områder. I Libyen fandt våbenindsatsen 

undertiden sted langt ude i ørkenen.  
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Irak 

Det danske F-16 bidrag var, under denne konflikt, baseret i Kuwait på en 

amerikansk base med alt, hvad dette medfører. Flyvevåbnet havde nu fået rådighed 

over en version af JDAM, der kombinerer laser- og GPS-styrede bombers egenskaber. 

En laserstyret bombe er særdeles velegnet imod såvel stationære som mobile mål, 

men kræver god sigtbarhed og et rimelig højt skydække, hvorimod GPS-styrede 

bomber ikke er egnede imod mobile mål. Bomben GBU-54 er en såkaldt LJDAM eller 

Laser Joint Direct Attack Munition og er opbygget omkring et 500 lbs. bombelegeme. 

Kamphandlingerne har til formål at nedkæmpe Islamic State, ISIS eller DAESH; kært 

barn har mange navne. En ny bombe er også tilgået, som reducerer risikoen for 

Collateral Damage eller uønskede tab af folk og infrastruktur omkring målet. Den 

bombe er Small Diameter Bomb (SMB) GBU-39, som kan medbringes i langt større 

antal end de andre bomber. Der kan således medbringes 4 GBU-39 på en 

våbenstation, hvor f.eks. der kun kunne bæres en GBU-10 eller GBU-31. GBU-39 er 

GPS-styret med kobling til et indbygget miniatureinertinavigationssystem. En særlig 

foranstaltning er, at GBU-39 efter kast udfolder vinger, der kan muliggøre at mål på 

en afstand af indtil 110 kilometer kan angribes, hvilket klart er en fordel ved f.eks. 

angreb af luftværnsmissil systemer. Desuden er der tilgået nye forbedrede Targeting 

Pods af typen LITETING. Disse er mere nøjagtige end de hidtidige LANTIRN pods og 

har desuden andre forbedringer såsom en zoom funktion i stedet for to 

forudbestemte indstillinger. CAS missioner gennemførtes ikke altid ved anvendelse 

af en Forward Air Controller (FAC), men ofte med en Joint Terminal Attack Controller 

(JTAC), der befandt sig i hovedkvarteret, men som havde direkte kommunikation 

med styrkerne i området. I hovedkvarteret befandt sig også en dansk såkaldt ”Red 

Card Holder”, der for hvert enkelt mål godkender danske F-16s indsættelse under 

konsultation af en dansk militær jurist. 
Jens Sannom   

 

 

 

                MET er bogaktuel med bogen ”Kysser Himlen” 
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Nytårsgudstjeneste i Kastelskirken 

                         Der var igen Nytårsgudstjeneste i Kastelskirken søndag den 7. januar. 

Som vanligt var det organisationen ”Folk & Sikkerhed,” der stod for arrangementet, 

der startede med gudstjeneste i kirken med hærprovst Thomas Hansen Beck på 

prædikestolen. Igen en god prædiken. Efter gudstjenesten var der kranselægning ved 

Monumentet over Danmarks Internationale Indsats efter 1948, forestået af 

formanden for ”Folk & Sikkerhed”, oberstløjtnant-R Peter Michael Andersen. 

Programmet blev afsluttet med en lille reception i spisestuen i Nordre 

Magasin, hvor formanden holdt en kort tale om organisationens virke. Han 

præsenterede derefter oberst Susanne Kiholm Lund for de fremmødte. Obersten er 

den nye chef for Veterancenteret i Ringsted. Oberst Susanne Kiholm Lund fik 

lejlighed til at fortælle forsamlingen om Veterancenterets virke.   
 

 
Oberst Susanne Kiholm Lund 

 

Der faldt en sidebemærkning fra en af de medvirkende fra Folk & 

Sikkerhed, der gik på, at FOUAT Københavns Kreds var endog meget pænt 

repræsenteret ved dette års arrangement. Det opfattede jeg som en rosende 

bemærkning. 
Erling Flebbe 



 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV4ry-toLZAhUHEywKHaiSAgEQjRx6BAgAEAY&url=https://fr-fr.facebook.com/veterancentret/&psig=AOvVaw01vppMlGdlNy4C00tgf_Aw&ust=1517495790870243
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Foredragssæson 2018-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 a 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.  

 

Torsdag den 4. januar 2018 holdt major Lars Cramer-Larsen, der er souschef i 

Instituttet for militære operationer ved Forsvarsakademiet, et foredrag i to dele med 

titlerne ”Hybrid trussel: Civilt-militært samarbejde/civil-militær koordination i et 

samtidigt miljø” og ”NATO i Baltikum: Troværdig afskrækkelse eller papirtiger?”  

 

 
Major Lars Cramer-Larsen 

 

Majoren tog afsæt i et citat fra det anerkendte amerikanske tidsskrift ”Foreign 

Affairs,” som mener, at verden med USA som eneste supermagt er i forandring. Nye 

samt gamle magter i ny forklædning vil træde ind på den internationale arena. Det 

er opfattelsen, at fremover vil det ikke være muligt for en enkelt stat at håndtere alle 
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nuværende og kommende trusler. Det er opfattelsen, at fordelingen af magten 

mellem superstaterne vil være mere diffus end hidtil, og at de ledende magter 

fremover i højere grad vil være gensidigt afhængige. Han fortsatte med at citere 

redaktøren for et andet anset amerikansk tidsskrift, ”Foreign Policy” Gideon Rose 

hedder han, som mener, at ”vi alle officielt gennemlever interessante tider, blot ved 

ingen i hvor høj grad disse interessante tider reelt er en forbandelse.” 

Emnet ”hybrid trussel” blev forklaret ved hjælp af en udlægning af, hvordan den 

russiske generalstabschef, general Valery Gerasimov, ser tingene udvikle sig. Han 

mener, at krigens love er ændret derhen, at ikke-militære midler spiller en væsentlig 

større rolle end hidtil. Efter hans opfattelse er disse midler faktisk mere effektive end 

rent militære våben, men for at komme i mål, skal de følges op af militær magt. 

Kigger man på Baltikum, må man holde i erindring, at der lever et varieret mindretal 

af russere i de enkelte stater. Hvordan de vil forholde sig i en given situation, er 

vanskeligt at gisne om.  

Der er for så vidt ikke noget nyt i begrebet ”hybrid trussel,” forklarede majoren, 

for i forbindelse med krigsførelse har det altid ligget i kortene, at man udnytter sin 

modstanders svagheder på konventionel og ukonventionel vis.  

Konflikten i det østlige Ukraine viser, hvordan en hybrid konflikt udspilles. Der 

er tale om ageren på flere niveauer, som har til formål at destabilisere en 

(vel)fungerende stat og splitte dens befolkning. Tyngden, eller målet, om man vil, i 

en hybrid konflikt, har sigte på den angrebne stats befolkning. Fjenden søger at 

influere den angrebne stats politikere og beslutningstagere.  

Til forklaring af den hybride ageren lagde majoren ud med i korte rids at forklare 

den stabile stat. Der er da tale om et samfund, hvor man har en rimelig økonomi, 

infrastruktur, der virker, sikkerhed for befolkningen og et parlament, som anses for 

at være legitimt. Målet for fjenden er at bringe ubalance i de ting, eller sørge for at 

den angrebne stat ikke kan holde styr på tingene og opretholde et system, der virker.  

Men hvad er det så, man skal væbne sig imod? Det kan være vanskeligt at sige 

noget definitivt om. Fjenden har det ikke med at offentliggøre egne intentioner, mål 

og strategier. Derfor er nøglen til forståelse af modstanderens ageren at få overblik 

over afvigelser fra det, man kalder normalbilledet. I tilfældet Baltikum betyder det 

for NATO, at man har et klart behov for at identificere afvigelserne fra normalen, for 

på den måde at opretholde evnen til at svare fleksibelt.  

Man skal med andre ord være på dupperne. Egne aktører har i høj grad behov 

for at holde opmærksomheden rettet mod udviklingen i området. Der er behov for 

at danne en enhed, hvor oplysninger konstant kan udveksles, og man må på 
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planlægningssiden holde sig op til, at den tværgående planlægning er virkelig 

tværgående, herunder at civile aktører inddrages i NATO’s planlægning. 

Foredragets anden del, den om NATO i Baltikum, indledtes med tre skarpe 

spørgsmål, som uddybes en smule i det følgende her i referatet:  

1. Hvad har NATO opnået, og svaret er at RAP (Readiness Action Plan) er i 

iværksat.   

2. Har NATO den fornødne beslutsomhed til at engagere sig i Baltikum, skulle en 

konflikt eskalere?  

3. Har NATO evnen til at holde fast? Det spørgsmål blev lagt ud med en 

eftersætning om, at måske har fredsdividenden efter murens fald i for høj grad 

nedbrudt NATO’s spændstighed? 

I det følgende vendte foredragsholderen i flere omgange tilbage til NATO’s 

topmøder, som blot nævntes ved mødestederne. For læseren her, skal der kort 

ridses op, at NATO holdt topmøde i Wales i 2014, i Warszawa i 2016. Af relevans for 

Baltikum er der i Wales slutdokumentet anført, at man gav tilslutning til NATO’s RAP, 

der har til formål at styrke alliancens kollektive forsvar og sikre, at den vil være i stand 

til at reagere og tage hånd om enhver sikkerhedsmæssig udfordring. Under 

Warszawa topmødet enedes man om at opstille fire multinationale bataljoner, tre i 

Baltikum og en i Polen, begyndende i 2017. 

Efter den kolde krigs ophør, forklarede major Lars Cramer-Larsen, er antallet af 

atomvåben blevet reduceret med 80 % i det europæiske rum. Alle NATO-lande har 

over en kam reduceret sine forsvarsbudgetter med 25 % eller mere. Herudover har 

man helt generelt sænket beredskabsniveauet i alle medlemslandene, og der er sket 

andre reduktioner, som har svækket alliancens forsvarsevne. 

Noget måtte der gøres, og vejen tilbage til en højere grad af kollektivt 

engagement er gået via implementeringen af RAP. Men har i alliancen forsikret 

hinanden om, at landene hver især må gøre mere. Man må leve op til at kunne klare 

store udfordringer, så som naturkatastrofer, større nedbrud i infrastrukturen og sidst 

– men ikke mindst – at kunne modstå et militært angreb. For det sidste punkts 

vedkommende går vejen gennem øget militært forsvar for derved at være i stand til 

at beskytte allierede og forbedre alliancens evne til at forstærke hverandre og 

overføre styrker med kort varsel. 

Efter Warszawa topmødet har man tredoblet NATO’s ”Response Force” og man 

har øget tilstedeværelsen af NATO styrker i Østeuropa til lands, til vands og i luften.  

Majoren kom ind på, at der er udfordringer på infrastrukturområdet og nævnte 

til eksempel, at den satellitkommunikation, NATO benyttede sig af i 2010 for 40 % 
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vedkommende blev tilvejebragt af civile leverandører, og at man regner med, at den 

andel vil snige sig op på 70 % i 2020.  

Under ”fredsdividendens” auspicier er en række af NATO’s agenturer med civilt 

prægede opgaver i sin tid blevet nedlagt. Det står nu klart, at der fremover er behov 

for at få løst nogle af de opgaver, disse agenturer tidligere eksekverede. Derfor står 

man og skal til at genopfinde organisationer, der kan klare de dele. Blot ved man, at 

siden den kolde krigs afslutning er samfundene i højere og højere grad blevet 

gensidigt afhængige. 

Bare inden for varetransport, for at nævne et emneområde, har internationale 

love og regler (herunder ikke mindst fra EU’s side) taget et sådant omfang, at det er 

endog meget kompliceret at flytte militært udstyr fra den ene ende af Europa til den 

anden. Det gør det ikke nemmere, at skellet mellem fred og krig under den hybride 

krigsførelse er visket ud og at medlemsnationernes lovgivning ikke har fulgt med. De 

skelner nemlig stadig mellem egentlig fred og egentlig krig. Og sådan kan hybrid 

krigsførelse ikke opfattes.  

Foredragsholderen forklarede, hvorledes Rusland gennem de seneste år har 

opstillet enheder i det baltiske område (Kaliningrad Oblast), der gør det meget 

vanskeligt i en egentlig væbnet konflikt at komme ind med forstærkninger og 

forsyninger. Russerne har etableret en svær gennemtrængelig boble over området 

med flere forskellige missilsystemer og andre avancerede våbentyper. 

 

 



- 15 - 

 

 

Major Lars Cramer-Larsen rundede af med at forklare, at NATO som 

organisation mener at have gjort, hvad man er blevet pålagt, herunder etableret 

mere end de 180 delinitiativer, som RAP omfatter. På den anden side har NATO ikke 

nogen klar fornemmelse af, om det hele i givet fald vil kunne nytte noget, fordi det 

helt enkelt ikke er muligt at vurdere en mulig effekt af anstrengelserne. 

Under spørgeperioden, hvor der var rigtigt mange spørgsmål, kom man langt 

omkring, herunder til Syrien og den der standende konflikt. Der var ikke mindre end 

46 medlemmer mødt op til en meget interessant, og – som sidebemærkning – 

hyggelig aften. 
Erling Flebbe 



I år startede vi tidligt på foredragsrækken 2018-I, derfor falder det fjerde 

og sidste foredrag i denne ombæring også allerede torsdag den 1. marts 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 

tirsdag den 20. februar kl. 12:00.  

 

 
Hans Kirchhoff 

 

Foredragsholderen er denne gang forfatter Hans Kirchhoff. Han vil 

foredrage over emnet ”Duckwitz, den gode tysker”. Det bygger på en bog med 

samme titel, som Hans Kirchhoff har fået udgivet i 2016. 

Det er en kendt sag, at jøderne fra næsten alle hjørner af Europa 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 
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iscenesat i oktober 1943 skyldtes blandt andet tyskeren G. F. Duckwitz. Han lod 

oplysninger den forestående deportation sive til danskerne, som så 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. 

Kredsens medlemmer vil huske, at Hans Kirchhoff var på talerlisten i foredragssæson 

2017-I, men måtte melde forfald på grund af sygdom. Vi håber, det går bedre denne 

gang. Foredraget burde kunne interessere mange. Det er bestyrelsens opfattelse, at 

mange medlemmer med fordel den aften vil kunne tage ægtefællen med på en 

kulturel og hyggelig aftentur. 


Klipfiskfrokost 

I marts måned rundes foredragssæson 2018-I af med noget, som ikke har 

ret meget med foredrag at skaffe. Der er her tale om, at der arrangeres 

Klipfiskfrokost for medlemmerne i Hestestalden i Nordre Magasin i Kastellet torsdag 

den 15. marts kl. 12:00. Også her er der tilmelding på de fremlagte lister eller til 

formanden ikke senere end den 6. marts kl. 12:00. Prisen for dette traktement er 

fortsat kr. 200,-. Det er i grunden en smule spændende, hvordan det kommer til at 

spænde af, nu hvor det er ISS har overtaget køkkenregionerne i Kastellet efter 

Forenede Service fra den 1. februar at regne. Vi får se. 

 

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS KREDS  
Formand: Oberstløjtnant Tonni Schumann, Ørnevænget 8, 4060 Kirke Såby 
 5186 1820- : tonni.schumann@gmail.com 
Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde 
 5814 0624 - : h.janns42@gmail.com 
 

 
Kære medlemmer 

                  Indledningsvis kan vi glæde os over, at der endelig er vedtaget et 

Forsvarsforlig for perioden 2018-2023. Dette betyder, at Forsvaret og 

Hjemmeværnet, ansatte og frivillige endelig kan få styr på deres hverdag og begynde 

at planlægge for de kommende år. 

                Vi skulle have haft oberstløjtnant Henrik Korreborg, der til daglig er Chef 

for Hjemmeværnskommandoens Planlægningsafdeling, til at gennemgå indholdet i 

forliget med os tirsdag d. 16. januar, men måtte som bekendt aflyse, da forliget ikke 

var indgået på dette tidspunkt. Jeg har aftalt med Henrik Korreborg at han i stedet 

vil orientere os om forligets indhold onsdag d. 7. marts i forlængelse af vores 

generalforsamling.  

mailto:h.janns42@gmail.com
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                      Oberstløjtnant Henrik Korreborg 



Kommende aktiviteter 

Onsdag d. 7. marts, kl. 19:00 afholdes den årlige generalforsamling.  

Indkaldelsen er tilsendt jer i uge 6. På valg til bestyrelsen i 2018 er følgende:  

• Næstformand – Mogens Røgind er villig til genvalg.  

• Kasserer – Søren Nør er villig til genvalg.  

• Suppleant til bestyrelsen – pt. ingen forslag.  

• Revisorsuppleant – pt. ingen forslag.  

Sidste frist for indsendelse af forslag til behandling er onsdag den 21. februar 

og sidste tilmelding til arrangementet er fredag den 2. marts.  Efter 

generalforsamlingen er foreningen vært ved et varmt måltid mad, hvorefter Henrik 

Korreborg, som oven for nævnt, vil orientere om det nye Forsvarsforlig.   

Husk at betale dit kontingent for 2018 inden generalforsamlingen. Det er 

bestyrelsens arbejdskapital, som skal sikre, at DU får et godt foreningsår. 



Onsdag den 4. april, kl. 19:30 har vi – som omtalt i sidste nummer af 

meddelelser - aftalt et besøg af den tidligere chef for Hjemmeværnet, generalmajor 

(pens.) Finn Winkler. Han vil fortælle om sine oplevelser gennem 10 år i 

Hjemmeværnet, først som stabschef og i perioden 2010-2017 som Chef for 

Hjemmeværnet. Han vil komme ind på status for de sidste 10-15 års udvikling med 

vægt på ændringerne i opgaveløsningen. Han vil også berøre forsvarsforliget 2018-

2023 og anvendelse af Hjemmeværnet nationalt til støtte for politiet samt tale om 
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risici i de kommende år for den folkelige, frivillige militære organisation. Endelig vil 

Finn også – i egenskab af ny Chef for Interforce’s sekretariat - omtale Interforce’s 

aktiviteter mm. 
 

 
Generalmajor Finn Winkler 

 

Endelig vil vi traditionen tro afholde fem pistolskydninger på Bredetved 

skydeterræn ved Holbæk.  Datoerne er torsdagene den 17. maj, den 14. juni, den 9. 

august og den 16. august kl. 18:30-21:00 samt den afsluttende skydning lørdag den 

18. august kl. 09:00 med efterfølgende skydefrokost. Vi håber at kunne revanchere 

os fra 2017, hvor det ikke blev til pokaler i landskonkurrencen. 

 

 

Mange hilsener og på gensyn 

Tonni Schumann 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd4py4mYXZAhWH_ywKHfTaCjkQjRx6BAgAEAY&url=http://www.pistolnz.org.nz/product/1503728&psig=AOvVaw1_EOYqMcNXjjQ4tjlmTTLv&ust=1517591041486290
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FYNS KREDS 

Formand: Major Leif Mosegaard, Roersvej 11.3.th, 5000 0dense C 

 2143 3792 -  : leifmosegaard@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 FYN’s julefrokost 2017 

Vores fynske kreds levede endnu engang op til sine gamle 

julefrokosttraditioner! Næsten 100 års julefrokoster kan ikke tage fejl. For som vores 

gode, gamle – nu afdøde forretningsfører, kaptajn Erik Lykke Pedersen altid sagde: 

”Det går ikke an at bryde traditioner”. FOUAT FYN’s julefrokost 2017, blev et rent 

”tilløbsstykke”. Med hele 40 tilmeldte deltagere. 

 

 
Deltagerne i julestemning 

 

Højt julehumør var medbragt, da deltagerne ankom til Dannevirke 

Soldaterhjem i Odense - damerne i festkjoler og mændene i mahognihabitter. 

Vi blev herefter ”bevæbnede” med Albani’s ”Blålys”. Under formanden, 

major Leif Mosegaard’s ledelse, udbragtes Hendes Majestæt Dronningens ”skål”. Og 

så var alle klar til at nyde det Dannevirk’ske køkkens lækkerier. 

Ouverturen til spisesymfonien var julesild i røde og hvide versioner. I den 

forbindelse mindede vi hinanden om, at ”sild uden snaps, det er det samme som et 

gevær uden bundstykke!”. Næste ret på programmet: Tarteletternes landeplage er 

mailto:e-t.lykke@stofanet.dk
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
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trængt fra de jyske stepper og over Lillebæltsbroen. Både over den nye og over den 

gamle! Også til O’ense. 

Man må konkludere, at boghvedegrøden er blevet fortrængt af 

tarteletterne. Nogle ta’r det tungt, andre ta’r-det-lettere. Halleluja, så blev den sprøde 

flæskesteg båret ind, og den smeltede på tungen.  

Medlemmer af den fynske kreds, som har sønderjyske rødder, blev ekstra 

”mojn-friske”, da den lækre grønlangkål med brunede kartofler og medister blev 

serveret. Ikke også, Callesen? 

Blodpølse med sirup, kanel og æblemos skaber minder om barndommens 

jul, især for os i veteran-målgruppen. Desværre bliver det nok svært at lære den unge 

generation at spise blodpølse. Men for os er det en ret, som vi stadig har mulighed for 

at få serveret, takket være det ulønnede, frivillige køkkenhold på Dannevirke. Ægte 

ildsjæle, hvis drivkraft er kærlighed og respekt for mange generationers 

soldaterhjemsminder på Dannevirke siden 1912. Odense Kaserne forgår, men 

Dannevirke består. Engang var der 10 Dannevirke Soldaterhjem i landet. Nu findes der 

kun et, og det findes i Odense - endda uden at have en kaserne at hægte sig på!  

 

 

Fynsk veteranhjem er på vej 

Udenfor Dannevirkes vinduer i haven, er der en stor byggeplads. 

Fundamentet er støbt til et nyt veteranhjem. Nu er det håndgribeligt. Ideen om et 

fynsk veteranhjem blev luftet første gang i 2014. Vi vil skrive nærmere om projektet, 

efterhånden som det skrider frem. 
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Grand finale! 

Finalen på julefrokosten var risalamande med kirsebærsauce, samt 

ostebord med brie og kiks. Først nu, da alle var meget mætte og meget tilfredse, kom 

de traditionelle julesange på bordet. 

Det amerikanske lotteri blev ekstra festligt, idet der var hele 9 præmier på 

bordet. Vi hyggede os med hinanden, styrkede sammenholdet, og havde en herlig dag. 
Palle Christiansen  

Kaptajn 


 

Tirsdag den 13. februar 2018, kl. 19:00 Dannevirke Soldaterhjem Sdr. 
Boulevard 15, 5000 Odense C. er der foredrag: Stort skulle det være. 

Klaus Skaarenborg beretter om Obersalzberg, som efterhånden ændres 
fra en feriehytte til en regeringsby med kancelli, SS-kaserne, bunkeranlæg m.m. 
Området blev af de allierede betragtet som en bjergfæstning, hvor SS ville kæmpe til 
sidste mand. 
Arrangør: Fyns Militærhistoriske Museum (MILMUS) 
 

Torsdag den 1. marts 2018 kl. 18:00 afholdes generalforsamling på 
Dannevirke Soldaterhjem, Sdr. Boulevard 15, 5000 Odense C. 

 


 Tilbage til rødderne?  
Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste, Fyns Kreds har i samarbejde 

med Fyns Militærhistoriske Museum fået mulighed for at benytte faciliteter i 

forbindelse med dens overtagelse af administrationsbygningen samt tilhørende 

vagtbygning og tidligere arrest. Bestyrelsesmøder og anden mødeaktivitet kan nu 

foregå i passende omgivelser. 

Fyns Militærhistoriske Museum har haft en omtumlet tilværelse, siden 

Fynske Livregiment blev lagt sammen med Kongens Jydske Fodregiment og fik navnet 

Slesvigske Fodregiment. Fusionen betød, at Fodfolkskasernen på Sdr. Boulevard 

lukkede i 1990erne som led i et af de mange forlig om det danske Forsvar. 

 Odense som garnisonsby 

Odense har en lang historie som garnisonsby. Fynske Livregiment kan følge 

sin historie helt tilbage til Christian den IV, og byen har i alle årene haft soldater som 

led i gadebilledet på godt og ondt. I starten som lejesoldater og igennem mange år 

indkvartereret privat. Behovet for mere faste rammer om militærets tilstedeværelse 

var et tema gennem årene, ligesom reformer af Forsvaret ikke er en ny foreteelse. 

Også efter nederlaget i 1864 diskuterede man løbende Forsvaret, og nye hærreformer 
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fulgte. Som led i dem forsøgte staten at spille byer, der gerne ville have 

garnisonsstatus, ud mod hinanden, og efter nogle år måtte Odense gå ind på at bygge 

en række faciliteter for at sikre militærets tilstedeværelse i byen. Hurtigt efter 

hinanden kom nu eksercerhuset på Sdr. Boulevard (den senere gymnastiksal, 1870), 

rytterkasernen ved Pjentedamsgade (1878 - 1911), et nu nedrevet garnisonssygehus i 

Albanigade (1886) samt endelig fodfolkskasernen på Sdr. Boulevard (1891-92). 

 

 
Administrationsbygningen der vil huse det kommende museum. Facade mod forpladsen. 

 

  På Sdr. Boulevard holdt det danske militær stand til vor egen tid afbrudt af 

den tyske besættelse. Men i omstillingerne efter murens fald blev Odense en af de 

byer, der trak Sorteper, da Forsvaret skulle slankes, og et intermezzo omkring 

sergentskole og mørkeskydebane blev kun en del af nedturen. Tilbage blev alene 

Totalforsvarsregionen for Fyn og Sydjylland, og i 2017 var det endeligt forbi med 

Odenses status som garnisonsby, idet de sidste militærfolk flyttede ud og til Skive. 

Kasernen er i dag blevet omdannet til en folkeskole og et kollegium, men 

det er stadig muligt at se omridset af den gamle kaserne med hovedbygning, 

kompagnigader og vinterkaserne. 

Fyns Militærhistoriske Museum 

Allerede i 1983 fik Odense sin militærhistoriske samling. Museet havde til 

huse på loftet af en af kasernebygningerne og udvidede løbende sine samlinger, dels 

med genstande, der afspejlede Fynske Livregiments historie, men også andre 

genstande kom til, herunder fra Fyn under besættelsen, fynboers tjeneste i udlandet 

med mere. 

Da kommunen overtog bygningerne i 2002, flyttede samlingen til 

hovedbygningen på Kragsbjergård, hvor man boede, indtil bygningen skulle bruges til 

andet formål. Endnu en flytning fulgte, men opholdet på Dannebrogsgade blev kort, 

http://www.odenseleksikon.dk/steder/sdr-boulevard
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og lejemålet blev opsagt ved udgangen af 2017.  På trods af flytningerne og 

usikkerheden om fremtiden er det lykkedes at udvikle museet til en spændende 

samling, der formidler ikke alene historien om et af Danmarks ældste regimenter, men 

også giver spændende indkig i Fyn under besættelsen, danske soldater i udenlandsk 

tjeneste, Hjemmeværnet, lige som samlingen rummer unikke eksempler på våben og 

andet med relation til Forsvaret og den militære historie. 

Alt er nu pakket i kasser og venter på en ny tid i nye rammer. 

Vender museet tilbage til kasernen på Sdr. Boulevard? 

I 2017 stod det klart, at de sidste soldater var på vej væk og den eneste 

tilbageværende bygning, der fortsat blev anvendt til militært formål – den oprindelige 

kommandantbygning – skulle rømmes. Samtidig stod det klart, at lejemålet i 

Dannebrogsgade næppe var fremtidssikret, lige som rammerne ikke var optimale. 

Kunne man på den baggrund forestille sig, at museet kunne vende tilbage til sit 

oprindelige udgangspunkt, den gamle fodfolkskaserne? 

Jo, det kunne man godt, men derfra og til at overbevise kommunen om den 

indlysende gode ide var det er godt stykke vej. Heldigvis viste lokalplanen for området 

og Odense Kommunes egne planer, at man ikke havde den ringeste anelse om, hvad 

man skulle bruge bygningen til. Sammen med CREO Arkitekterne fik en arbejdsgruppe 

banket et præliminært prospekt sammen, der tydeligt demonstrerede potentialet i en 

sådan løsning – en win-win situation for kommunen og for museet. 

Efter lidt kontakt frem og tilbage og et efterfølgende møde med den 

ansvarlige rådmand og et par politikere fra det ansvarlige udvalg var den politiske vej 

banet. Lige nu er museet så i dialog med kommenen for at binde de sidste tråde, inden 

den endelige aftale kan falde på plads. Men det kommunale maskineri drejer langsomt 

og tålmodigheden blandt museets frivillige er slidt lidt tyndt, også fordi det jo er 

vanskeligt at kontakte fonde, før en endelig aftale foreligger. 

Men håbet er lysegrønt og foråret nærmer sig, så alle tror stadig på 

projektet. 

 

Museum i historisk bygning 

Falder alt på plads, er visionen og målet, at museet er på plads i den 

historiske bygning engang i 2019. Rammerne er unikke. Kommandantbygningen er 

som skrevet den eneste overlevende bygning i det gamle kasernekompleks, der ikke er 

ændret afgørende gennem ombygning. Derfor kan man stadig i den gamle bygning 

finde eksisterende spor af de militære aktiviteter, bygningen har lagt rum til, herunder 
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oberstens gamle bolig, hvor også den tyske garnisonskommandant slog sine folder 

under besættelsen, og hvor den tyske værnemagt holdt til på kasernen.  

På forpladsen finder vi fortsat de to porthuse – vagten og arresten – 

ligesom mindetavlen for de faldne den 9. april 1940 findes her, bevogtet af de to løver 

med Fynske Livregiments og Odense Kommunes våbenskjolde. Bygningen ligger 

samtidig tæt på det gamle Soldaterhjem Dannevirke, den gamle og renoverede 

gymnastiksal/eksercerhus og det ny veterancenter, der er ved at blive bygget. 

 

 
Porthus mod nordøst 

 

Så selv om museet i sagens natur genopstilles, bliver det derfor i nye 

rammer og med mulighed for, at de besøgende samtidig kan opleve bygningen, som 

den fungerede som kommandantskab for de to bataljoner og 6. Regiment. Den ekstra 

plads betyder samtidig, at nyt kan komme til. 

 

 
Mindetavle ved forpladsen 
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 Visionen for museet 

Arbejdsgruppen arbejder derfor med planer om at udvide museet med nye 

elementer. I samarbejde med Syddansk Universitet og Netværk for Nazisme og 

Holocaust Studier arbejdes der på at etablere et fysisk center for aktiviteter om dette 

mørke kapitel i 2. Verdenskrig. Hjemmeværnet på Fyn har en fin samling, der desværre 

ikke er tilgængelig for almenheden. Også den vil der være plads til i en udvidet samling 

om Hjemmeværnet på Fyn, ligesom et auditorium og mødelokale kan stilles til 

rådighed for foreninger med tilknytning til forsvaret. Elevator og rammer, der gør det 

muligt for handicappede at besøge samlingerne er et must, ligesom museet naturligvis 

forsat skal være åbent for skoler, institutioner med flere. Således er der allerede aftaler 

på vej med universitet, erhvervsakademi og erhvervsskoler om at kunne fungere som 

praktiksted, både under opbygningen af det nye museum, men også i den fortsatte 

udvikling og drift. Ambitionen er således at etablere et mødested og et museum, der 

fra mange forskellige vinkler belyser Forsvaret på Fyn og den forsvarsvilje, der jo i 

udgangspunktet stod bag beslutningen om, at Odense Kommune i 1892 stillede en 

nybygget fodfolkskaserne til rådighed for det danske Forsvar. 

Den ambition, håber vi, kan finde genklang, når det store arbejde med at 

kontakte fonde og interessenter nu skal i gang, så vi kan realisere vore planer, og 

museet efter de mange trængsler kan genopstå som Fugl Phøniks. 

Og således bliver ringen forhåbentligt sluttet i fortællingen om Forsvaret 
på Fyn. 

                                                                                                                                                              Per Andersen 
                                                                                                                                                                     Kaptajn, lic. phil.  

 

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 

 
Ordinær generalforsamling 2018 

Sydjysk Kreds- afholder ordinær generalforsamling på Haderslev Kaserne 

onsdag den 7. marts 2018, kl. 10:30. 

Dagsorden i.h.t.  FOUAT’s vedtægter, TILLÆG A, med den ændring, at 

forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen vil blive accepteret, 

hvis de er modtaget af et af bestyrelsens medlemmer senest onsdag den 21. februar. 
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Skriftlig indkaldelse, bilagt regnskab/2017, forslag fra bestyrelsen til 

vedtagelse, samt forslag til valg vil blive udsendt direkte til kredsens medlemmer efter 

næste bestyrelsesmøde, der afholdes 13. februar. 

 

Dagens program: 

Vi, med vore damer, mødes kl. 10:00 i ”Messe Syd” på Haderslev Kaserne. 

(Lokalet ligger i hovedbygningens kælder med indgang ved cafeteriet – adgang fra den 

indre gård). 

   10:00-10:30 Ankomst, velkomst ved formanden, mødekaffe og brød. 

   10:30-11:30 Medlemmerne: Generalforsamling (lokale vælges ud fra antallet af 

         deltagere). Damerne hygger sig i Garnisonsmuseets lokaler. 

   11:30-13:30 Frokost i Messe Syd. 

   13:30-15.30 Garnisonskommandant og stabschef ved Danske Division oberst Per  

                          Rouff fortæller om det nyligt indgåede forsvarsforlig og om nogle af de 

       konsekvenser, som man allerede nu kan forudse. 

 

Kuvertpris for mødekaffe og frokost: Kr. 200. 

Tilmelding: Snarest og senest 21. februar til forretningsføreren. Meddel venligst 

samtidig antal personer (kuverter). 


Bestyrelsen har ikke andre arrangementer på programmet i februar-marts, 

men skal pege på, at Nordjyske Kreds afholder en mindehøjtidelighed i 

Treenighedskirken, Grådybet 23, søndag den 4. marts for at markere 75 årsdagen for 

nedskydningen af den første amerikanske pilot. Det er muligt at deltage i 

højtideligheden, men man skal tilmelde sig via Nordjyske Kreds. 

Da den amerikanske ambassadør i Danmark forventes at deltage, er der 

særlige sikkerhedsforanstaltninger. Se mere under Nordjyske Kreds. 
 



På længere sigt kan det oplyses, at bestyrelsen har opgivet sine planer om 

et besøg i ”Tirpiz-stillingen”. En udsendt spion på stedet har vurderet, at områdets 

størrelse og terræn er for voldsomt for en stor del af vore ældste medlemmer. I stedet 

arbejdes med planer om et forårsbesøg på Vadehavscenteret. Nærmere tilgår. 

Endvidere er det planen, at årets efterårsarrangement skal placeres den 

11/11, hvor vi vil højtideligholde 100-års-dagen for 1. Verdenskrigs afslutning.    
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NORDJYSKE KREDS 

Formand: Flyverløjtnant Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg 
 9812 6328 - : franzstrehle@yahoo.dk 
Forretningsfører:  Kaptajn Jørgen Østergaard, J. Berthelsensvej 17 B, 9000 Nørresundby   
 2073 7477 - : iofjol@gmail.com 


Dansk Victoriakors Modtager 

Som den første soldat udenfor Commonwealth blev Søren Christian Jensen 
tildelt Victoriakorset. I alt er der tre danskere, der har modtaget den højeste 
udmærkelse i verden. 

Jørgen Christian Jensen var født den 15. januar 1891 i Løgstør. Han emigrerede 

til Australien i 1909 og blev australsk statsborger i 1914. Han gjorde tjeneste i perioden 

fra 1915-18 ved 50th Batallion of the Australian Imperial Force, hvor han blev dekoreret 

med Victoria Cross for tapperhed. 

 

 
Søren Christian Jensen 

 

I 1914 brød krigen ud, og som australier meldte han sig til den 10th Australske 

Batallion. Den 25.åpril 1915 gik tropperne fra England, New Zealand, Australien og 

Frankrig i land ved Gallipoli for at besætte strædet, der forbandt Middelhavet med 

Sortehavet. Men tyrkerne var godt forberedte og kampene, der fulgte udviklede sig til 

et blodbad. Jørgen Jensen blev såret to gange under kampene på halvøen og blev 

udnævnt til underkorporal og senere til korporal. 

mailto:franzstrehle@yahoo.dk
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I begyndelsen af 1916 blev de sidste allierede tropper trukket tilbage fra Gallipoli, 

the 10th Batallion og Jensen blev flyttet til Vestfronten, hvor han igen blev såret. 

I januar 1917 blev han overflyttet til the 50th Batallion og blev sat ind ved byen 

Noreuil, der lå ved Hindenburglinjen. Om morgenen den 2. april gik bataljonen til 

angreb på byen. Det gik godt på venstre fløj, men på højre fløj blev de stoppet af en 

barrikade, der blev forsvaret af 50 tyske soldater og et maskingevær, og her blev flere 

australske officerer dræbt i forsøg på at nedkæmpe stillingen. Angrebet var ved at gå i 

stå. Da Jensen opdagede den kritiske situation, løb han frem, imens han opfordrede 

sine mænd til at gøre det samme. Fem fulgte efter, to blev dræbt, Jensen og de tre 

andre tog dækning i et granathul, og besvarede ilden. De dræbte skytten ved 

maskingeværet. Jensen råbte til sine kammerater om at give ham ildstøtte, hvorpå han 

stormede frem med en håndgranat i hver hånd. En håndgranat, der blev slynget i mod 

ham, eksploderede ikke, men en af Jensens håndgranater eksploderede i skyttegraven, 

og panikken bredte sig. Tyskerne flygtede ned i et underjordisk beskyttelsesrum. Jensen 

opfordrede dem på tysk til at overgive sig, men de tøvede, han rev splitten ud på den 

ene af håndgranaterne med tænderne, tyskerne overgav sig. Han sendte en tysk fange 

over til den anden tyske stilling med besked om, at de skulle overgive sig, hvilket de 

gjorde. 

En anden gruppe under fremrykning opdagede gruppen af tyskere og åbnede ild, 

hvorefter Jensen sprang op på brystværnet vinkede med sin hjelm til australierne og 

stoppede ilden. Der blev i alt ført 47 fanger tilbage til de australske linjer. 

Den 8. juni 1917 fik han overrakt Victoriakorset af den engelske Kong George V 

personligt. 

Efter 3 ugers orlov vendte han tilbage til fronten. I maj måned 1918 blev Jensen 

såret for fjerde gang, en granatsplint ramte ham i hovedet, og efter indlæggelse i 

England blev han udnævnt til sergent. Han blev udskrevet, tog til Danmark for en kort 

stund, og i slutningen af1918 vendte han tilbage til Australien. 

Den 31.maj 1922 døde Jørgen Jensen efter en lungebetændelse og blev begravet 

på Adelaide Kirkegård. 
Franz Strehle 



Invitation til Mindehøjtidelighed den 4. marts 2018 
Til alle foreningens medlemmer med ledsager -- gerne med faner. 
 

Til ære for de USAAF flyvere, der mistede livet under 2. Verdenskrig, markerer vi 
75 årsdagen for den første flyver, der blev nedskudt over Nordsøen den 4. marts 1943. 
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Vi har fået stillet bus til rådighed, afgang fra Aalborg kl. 08:00, opsamling 
undervejs ad Motorvej E 45. Ved ankomsten til Esbjerg serveres varm suppe 
Kl. 14:00 Mindegudstjeneste i Treenighedskirken i Grådybet 23, Esbjerg 
Kl. 15:20 Kranselægning ved det store kors i Gravlunden, Gravlundvej 1, Esbjerg 
                 Treenighedskirken - samvær og kaffe.       
 

Den første nedskudte flyver var en Flyvende Fæstning B 17F 42-5370, som 
tilhørte USAAF 91BG, 324 BS-kodning DF-K. Den var startet fra Bassingbourn i England 
og havde rangerbanegården i Hammeln i Tyskland som mål. Den blev nedskudt på 
returløbet i Nordsøen. 9 af besætningen omkom.      

 

Tilmelding:             Franz Strehle  
                           Tlf. 9812 6328 
                       Mobil: 4091 5588 

Mail:franzstrehle@yahoo.dk                                                                                       


Tur til Tyskland 
 
 Dag 1 - Tirsdag den 15. maj 
          Dannevirke - vi ser på udstillingen og voldene 
          Busfrokost 
          Verl Hotel - indkvartering. 
          Middag 
          Overnatning 
 
Dag 2 - Onsdag den 16. maj 
07:30 Morgenmad                                        
08:50 Afgang 
           Ahrweiler Regierungsbunker - vi bliver vist rundt i den atombombersikre bunker 
           Busfrokost 
           Kölner Domkirken eller Siegfriedlinjen (tysk forsvarslinje fra 1. Verdenskrig) 
           Verl Hotel 
           Middag   
           Schroeders Likör Manufaktur og Boonekamp - vi bliver vist rundt og smager på  
           sagerne. 
           Overnatning 
 
DAG 3 - Torsdag den 17. maj 
08:30 Morgenmad                                          
09:00 Afgang 
            Möhnesee Reservoire – vi ser dæmningen og museet. Det er 75 år siden, 
            RAF bombede dæmningen 
            Busfrokost 

mailto:franzstrehle@yahoo.dk
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            Wewelsburg SS-Ordensburg, dengang tænkt som germanerkultens centrum. 
             I borgens krypt skulle SS’ vigtigste rituelle handlinger foregå. 
           Overnatning 
 
DAG 4 - Fredag den 18. maj 
07:30 Morgenmad                                        
           Vi siger farvel til hotellet i Verl 
           Hamburg - vi indlogerer os på hotellet og resten af dagen og natten er i fri  
           dressur. 
 
DAG 5 - Lørdag den 19. maj 
07:30   Morgenmad 
08:30   Vi siger farvel til hotellet 
10:00   Finkelwerder Airbus flyfabrikken - vi bliver vist rundt i den store fabrik, og ser  
             de store fly, og hvordan de bliver lavet. 
12:30   Vi får et par timer i Hamburg       
15:30   Vi siger farvel til byen 
             Flensburg: Her er der mulighed for hurtigt indkøb.                
 

Dette er et foreløbigt program. Vi venter på jeres tilkendegivelse, og når vi 
kender antallet af deltagere, kan vi udregne den nøjagtige pris. 
  

                                  Franz Strehle  
                           Tlf. 9812 6328  
                       Mobil: 4091 5588  

Mail:franzstrehle@yahoo.dk                                                                                       
 

FORSVARSFORLIG 2018-2023 – RESUME AF AFTALE 

Trusselsbilledet i dag er mere alvorligt end på noget andet tidspunkt siden 

Murens fald. Trusler kan opstå overalt i verden, både langt fra Danmark og tæt på i 

vores nærområde. Forsvaret skal værne om det danske riges suverænitet og sikre 

landets fortsatte eksistens, integritet og sikkerhed. Et robust dansk forsvar og 

beredskab er forudsætningen for et trygt samfund. Med den nye seksårige aftale om 

Forsvaret fra 2018-2023 er partierne enige om at give Forsvaret et substantielt løft, 

der stiger til 4,8 mia. kr. årligt i 2023. Forsvaret vil ved udgangen af forligsperioden 

have flere operative enheder og soldater end i dag samt en mindre ledelsestung 

struktur. Samtidig styrker vi også det statslige redningsberedskab med flere folk og 

mere materiel, ligesom vi styrker cyber-området markant. Det substantielle løft styrker 

især Forsvaret på følgende områder:  

mailto:franzstrehle@yahoo.dk
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Danmarks bidrag til NATO’s kollektive afskrækkelse og forsvar styrkes 

med investeringen i nye kapaciteter, fx en brigade, luftforsvarsmissiler til fregatterne, 

50 % forøgelse af specialoperationsstyrkepatruljer samt kapacitet til at gennemføre 

anti-ubådsbekæmpelse. Forsvaret skal have en styrke og en robusthed, der sammen 

med NATO afskrækker andre lande fra at angribe vores allierede og os selv. Med den 

nye aftale vil Danmarks bidrag til verdens stærkeste forsvarsalliance styrkes 

væsentligt.  

Forsvarets evne til internationale operationer og stabiliseringsindsatser 

styrkes ved, at reserven til internationale operationer styrkes, så den ved forligets 

udgang er 750 mio. kr. årligt svarende til en stigning på 50 pct. i forhold til i dag. Freds- 

og stabiliseringsfonden styrkes, så den ved forligets udgang er 150 mio. kr. årligt 

svarende til en stigning på mere end 75 pct. i forhold til i dag. Forsvaret får øget 

robusthed og fleksibilitet, da brigadens elementer kan udsendes særskilt til 

internationale operationer, der oprettes en let infanteribataljon, der kan bruges 

nationalt og internationalt, og der investeres i ekstra besætninger til Forsvarets 

transportfly. Forsvarets bidrag til den nationale sikkerhed styrkes bl.a. via en øget 

støtte til politiet med bevogtning og med soldater på højt beredskab, som kan støtte 

fx i tilfælde af terrorangreb. Værnepligt og mobiliseringsevnen styrkes, så Forsvaret i 

højere grad kan mobilisere soldater i tilfælde af krise eller krig i Danmark. Der opstilles 

et mobiliseringskompagni i hver af brigadens kampgrupper. I forligsperioden øges 

antallet af værnepligtige med 500. Flere vil have længere værnepligt end i dag, og 

værnepligten målrettes nationale udfordringer. Derudover styrkes 

rekrutteringsindsatsen for at sikre flest mulige frivillige værnepligtige. Samtidig styrkes 

det statslige beredskab med både ekstra værnepligtige og materiel. Det stærke 

engagement i Arktis fortsættes og styrkes med forliget med en række nye initiativer 

som fx en ny civil beredskabsuddannelse i Grønland, værnepligtsafprøvning i Grønland 

og lokalansættelser ved Arktisk Kommando.  

Beskyttelsen af Danmark mod cyberangreb styrkes væsentligt i den 

kommende forligsperiode. Sensornetværk udbygges, der etableres et 

cybersituationscenter og Center for Cybersikkerheds analytiske og forebyggende 

kompetencer styrkes. Der afsættes en pulje på 500 mio. kr. til håndtering af fremtidens 

cyberudfordringer og samtidig styrkes og fokuseres forskningen og 

uddannelsesindsatsen, så Danmark er på forkant med de nyeste udviklinger i de 

kommende år. Indsatsen overfor veteraner styrkes med forliget, med bl.a. styrket 

udvælgelse af soldater, forskning og bedre muligheder for erstatning. 

Kilde: FMN 
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Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER  
 DEADLINE UDSENDELSE  

MEDDELELSER Nr. 219 (Maj-juni 2018) 01 APR 2018 15 APR 2018  

MEDDELELSER Nr. 220 (Juli-august 2018) 01 JUN 2018 15 JUN 2018  

MEDDELELSER Nr. 221 (September-oktober 2018) 01 AUG 2018 15 AUG 2018  

MEDDELELSER Nr. 222 (November-december 2018) 01 OKT 2018 15. OKT. 2018  

 
 

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

 

Hvad Hvem Hvor Hvornår 

Foredrag Fyn Dannevirke 13 FEB 2018 – 19:00 

Generalforsamling København Kastellet 15 FEB 2018 – 19:00 

Generalforsamling Fyn Dannevirke 01 MAR 2018 – 18:00 

Foredrag København Kastellet 01 MAR 2018 – 19:00 

Mindehøjtidelighed Nordjyske Treenighedskirken, Esbjerg 04 MAR 2018 – 14:00 

Generalforsamling Midt- og Vestsjælland Skovsøgård 07 MAR 2018 – 19:00 

Generalforsamling Sydjyske Haderslev Kaserne 07 MAR 2018 – 10:00 

Foredrag Midt- og Vestsjælland Skovsøgård 04 APR 2018 – 19:30 

Klipfiskfrokost København Kastellet 15 MAR 2018 – 12:00 

Foredrag Fyn       APR 2018 - 

Repræsentantskabsmøde Formandskabet HJVD Fyn, Højstrup 11 APR 2018 – 10:00 

Foredrag Fyn Dannevirke 17 APR 2018 – 19:00 

Mindehøjtidelighed Fyn Ansgar Anlæg 04 MAJ 2018 – 19:00 

Udflugt 15.-19. maj Nordjyske Besøg i Tyskland 15 Maj 2018 - 

Forårstur Fyn HJVD Fyn, Højstrup 17 MAJ 2018 – 07:30 

Skydning Midt- og Vestsjælland Bredetved 17 MAJ 2018 – 18:00 

Åben Hede Fyn Oksbøl 22-24 MAJ 2018 

Forårs-/sommertur København E.n.o. 14 JUN 2018 – tent. 

Skydning Midt- og Vestsjælland Bredetved 14 JUN 2018 – 18:00 

Nijmegen March Fyn Nijmegen, Holland 17-20 JUL 2018 

Skydning Fyn Skallebøllecentret 07 AUG 2018 - 

Skydning Midt- og Vestsjælland Bredetved 09 AUG 2018 – 18:00 

Skydning Fyn Skallebøllecentret 14 AUG 2018 - 

Skydning Midt- og Vestsjælland Bredetved 16 AUG 2018 – 18:00 

Skydning Midt- og Vestsjælland Bredetved 18 AUG 2018 – 09:00 

Skydning Fyn Skallebøllecentret 21 AUG 2018 - 

Skydning Fyn Skallebøllecentret 28 AUG 2018 - 

Flagdag Fyn Ansgar Anlæg 05 SEP 2018 -  

Efterårstur Fyn HJVD Fyn, Højstrup 20 SEP 2018 – 07:30 

Julefrokost Fyn Dannevirke 07 DEC 2018 – 13:00 

 

 
 

Redaktionen afsluttet den 5. februar 2018 


