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DØDSFALD
Det er med stor sorg, at Foreningen af Officerer uden for Aktiv Tjeneste
har modtaget budskabet om, at foreningens protektor, Hans Kongelige Højhed Prins
Henrik, er gået bort.
Det var foreningen en stor glæde, da Prinsen i 1989 påtog sig hvervet som
protektor, efter at foreningen siden Hans Majestæt Kong Frederik IX’s død i 1972
havde været uden den traditionelle kongelige protektion.
Foreningen har været meget glad for og beæret over Prins Henriks
protektion gennem alle årene, ligesom vi har fulgt Prinsens omfattende virke for
dansk erhvervsliv og hans store og anerkendte indsats inden for kunst og kultur.
Det var en særlig glæde, at formandskabet i oktober 2017 fik lejlighed til
under en audiens på Fredensborg Slot at overrække Prinsen et eksemplar af
foreningens 125 års Jubilæumsskrift.

Hans Kongelige Højhed Prins Henrik sammen med formandskabet, generalmajor Jens Erik Frandsen og
oberst Erling Flebbe ved audiensen på Fredensborg Slot

Over for Majestæten og den Kongelige Familie skal jeg på foreningens
vegne udtrykke vores dybfølte kondolence.
Jens Erik Frandsen
Generalmajor
Formand
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Foredragssæson 2018-II
Foredrag afholdes tentativt på de annoncerede datoer kl. 19:00 i Gamle
Varmecentral med et efterfølgende traktement i Hestestalden til en kuvertpris á kr.
150. Arrangementerne vil blive adviseret i god tid til de af kredsens medlemmer, der
har oplyst e-mailadresse. Tilmelding bedes venligst foretaget enten på de
tilmeldingslister, der fremlægges i forbindelse med arrangementerne i Kastellet,
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 på
følgende datoer: Torsdagene den 11. og torsdag den 25. oktober. Torsdagene den 8.
og 22. november.
Årets Stiftelsesfest er nummer 127 af slagsen og er planlagt til
gennemførelse torsdag den 13. december. På generalforsamlingen besluttedes det,
at traktementet til Stiftelsesfesten i år skal være en julebuffet. Grunden til dette er,
at vi ikke tør binde an med Ærter, fordi kvaliteten af disse sidste år ikke var
tilfredsstillende. Selv om der nu er skiftet leverandør, og det er ISS, der står for
leverancerne, satser vi på ikke at eksperimentere. Stiftelsesfesten indledes kl. 12:00
med kranselægning ved monumentet for Danmarks Internationale Indsats Siden
1948. Derefter går vi over til spisning og socialt samvær.

Søværnet 2018
Torsdag den 18. januar holdt chefen for Marinestaben, kontreadmiral Torben
Mikkelsen, foredrag om Søværnet. Han fortalte kort, at han blev premierløjtnant i
1987 og mest har gjort tjeneste i det operative miljø og været chef for en STANDARD
FLEX enhed, korvet og minelægger. Han har været chef for Forsvarschefens
Ledelsessekretariat under daværende forsvarschef Knud Bartels.
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Kontreadmiral Torben Mikkelsen

Torben Mikkelsen sagde, at mange ikke var helt kendt med, hvad Søværnet
foretog sig på havet, og han ville derfor fortælle nærmere om indsatsen for at fjerne
kemiske våben i Syrien og Libyen. Han havde været styrkechef for begge disse
internationale operationer.
OPERATION RECSYR
Efter anvendelse af kemiske våben i Syrien i efteråret 2013 besluttede flere
lande i FN-regi, at disse våben skulle fjernes fra Syrien. Det stod klart, at Danmark
gerne ville bidrage til denne operation, så en gruppe i Søværnet ledet af Torben
Mikkelsen gik i gang med de militære forberedelser, og der blev afsejlet før den
afsluttende folketingsbeslutning var gennemført. Det er normal praksis, så de
militære beslutninger ikke ”kommer bagefter”. Danmark kunne deltage med
støtteskibet ESBERN SNARE og roll-on/roll-off-skibet ARK FUTURA, som Søværnet
kan råde over, når der er behov derfor. Norge, Storbritannien, Rusland og Kina ville
deltage med orlogsfartøjer.
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Roll-on/roll-off-skibet Ark Futura

Der blev indkaldt til samarbejdsmøde i Moskva 27. december. På grund af det
allerede iværksatte stabsarbejde kunne Danmark til dette møde fremlægge en
gennemarbejdet OPS-Plan, der blev grundlag for det videre arbejde. Dette
bevirkede, at Danmark fik ledelsen af operationen, idet dog fartøjerne fra NATOlande og Rusland og Kina skulle operere i tre opdelte geografiske områder i havet ud
for den syriske by Latakia, hvorfra udskibningen skulle finde sted. De kemiske
kampstoffer, der skulle fjernes, bestod af sennepsgas og nervegaskomponenter.
Torben Mikkelsen fortalte om de mange overvejelser, der måtte gøres. Som
bekendt var – og er – der borgerkrig i Syrien og regeringen var blevet presset til at
aflevere de kemiske våben. Ville de syriske regeringsstyrker samarbejde? Ville
“oprørerne” udnytte lejligheden til at angribe konvojerne med de kemiske våben
eller havnen i Latakia? Hvilken risiko løb man ved at sende Ro-Ro skibet ind i Latakia
havn, og hvordan beskyttede man det, mens de kemiske våben blev læsset?
Besætningerne på orlogsfartøjerne og Ro-Ro skulle være forberedt på at blive
angrebet, men også på, at de kunne blive vidner til kamphandlinger mellem de
syriske fraktioner.
Der deltog i et godt samarbejde specialister fra de tre værn, Beredskabet og
SKAT. SKAT medbragte en stor containerscanner, så alle containere og
transportkøretøjerne blev scannet, inden de fik lov at køre om bord på Ro-Ro skibet.
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Dette til stor overraskelse for en syrisk lastvognschauffør, der havde skjult sin
Kalashnikov i kabinen - formentlig til selvforsvar.
Den første opsamling kunne finde sted allerede i januar 2014 og operationen
var planlagt til en måned. Det trak dog ud, og i marts 2014 skete den russiske
okkupation af Krim, og den vestlige verden afbrød militære forbindelser med
Rusland. Torben Mikkelsen besluttede at indkalde til møde med den russiske
maritime chef for at blive enige om, at uanset hvad der ellers foregik i verden, så
havde de en fælles opgave hernede, og den burde fortsætte desuagtet. En anden
komplikation opstod 9. marts, da styrker fra al Nusra-fronten kom så tæt på, at de
kunne – og gjorde – beskyde Latakia. Det medførte pause i fjernelsen af kemiske
stoffer. De højere temperaturer i april og derefter betød, at trykket i beholderne
steg, og dermed begyndte de at ”svede”. Oprørsstyrkerne havde også på et tidspunkt
besat et område i Syrien, hvor de kemiske våben blev opbevaret, så det forsinkede
de sidste “leverancer” til juni. Ca. 180 containere blev fjernet. Efterfølgende blev
krigsgasser og komponenter fortyndet i en italiensk havn og sejlet til destruktion i
Storbritannien, Tyskland, Finland og USA.
OPERATION RECLIB
I 2016 skulle man så til det igen efter den internationale operation mod
Gadaffis styre. Eller skulle man? Danmark havde igen påtaget sig en ledende rolle
ved fjernelse af krigsgasser fra Libyen, men det var vigtigt for Torben Mikkelsen at
understrege over for sin stab, at man ikke bare kunne genbruge planen fra RECSYR.
Blandt andet skete fjernelsen efter ønske fra de libyske myndigheder. Alle forhold
skulle gennemtænkes på ny. I denne operation deltog støtteskibet ABSALON med en
EH101 helikopter, et engelsk flådetransportfartøj med 70 Royal Marines.
Krigsgasserne skulle afhentes i havnen i Misrata i det vestlige Libyen. Operationen
blev gennemført på 3 uger efter afsejlingen fra Danmark. Planen var, at det skulle
være “Quick and dirty” – hurtigt ind i havnen, opsamling og hurtigt ud af havnen
igen. Opsamlingen blev gennemført på 12 timer. Fleksibiliteten blev afprøvet, da
man aftenen inden anløbet fik besked fra libyske myndigheder om, at man skulle
anvende byens normale havn, i stedet for som planlagt industrihavnen. Selv om
afhentningen skete efter ønske fra de nye libyske myndigheder, måtte man
forberede sig på alle eventualiteter. Heldigvis forløb alt vel, 67 containere blev
fjernet, og så var det “hjem til Danmark til te og medaljer”.
Som Torben Mikkelsen konkluderede efter de to vellykkede operationer: Det
er muligt man ikke fik fjernet alle krigsgasser fra Syrien eller Libyen, men det der er
fjernet, er i hvert fald væk og kan ikke bruges til kemisk terrorisme.
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OPERATION INHERENT RESOLVE
Derefter omtalte Torben Mikkelsen fregatten PETER WILLEMOES’ deltagelse
fra februar til maj 2017 som eskorteskib i hangarskibsgruppen, Carrier Strike Group
Ten under den amerikanske 5. Flåde i Middelhavet. Hangarskibet USS GEORGE H W
BUSH deltog her med kampfly i bekæmpelse af IS i den internationale operation
Inherent Resolve.
Det var en helt ny, kompleks og udfordrende opgave for Søværnet, der
krævede meget forudgående træning. Deltagelsen var en stor succes, og Søværnet
har siden fået følere fra Frankrig og Storbritannien om at sende eskorteskib til en
fransk eller engelsk hangarskibsgruppe.
Forinden havde PETER WILLEMOES som det første danske orlogsfartøj været
igennem den engelske flådes meget omfattende træningsprogram benævnt FOST –
Flag Officer Sea Training – ved Devonport i Sydengland. Her træner man chef og
besætning i alle de forhold, man kan komme ud for i egentlig kamp - high intensity
warfare. Hvis man træner til egentlige krigsaktioner, kan man altid løse opgaver som
piratbekæmpelse, mens det omvendte ikke er tilfældet.
I 2018 har Danmark kommandoen over én af NATOs stående fregatstyrker i
Nordatlanten. Søværnet stiller med styrkechef og stab, samt fregatten NIELS JUEL og
derefter støtteskibet ESBERN SNARE, der vil tjene som flagskib for styrkechefen. En
stor del af øvelserne vil finde sted i Østersøen.
I 2019 vil Danmark overtage kommandoen over NATOs stående minerydningsgruppe.
I de nærmeste år vil Torben Mikkelsen prioritere:
- Taktisk anvendelse af de nye SEA HAWK helikoptere.
- Anvendelsen af fregatter og fleksible støtteskibe i Nordatlanten.
- Intensiveret samarbejde med amerikanske og canadiske flåde i
farvandet mellem Grønland, Island og UK.
- Områdeluftforsvar til de store enheder.
Han har meget fokus på at kunne fastholde personellet og få bedst muligt
udbytte af den nye officersuddannelse, hvor nogle af de nye officerer kommer med
helt nye og interessante kompetencer fra deres bacheloruddannelser. Søværnet bør
også styrke kompetencerne for sergentgruppen. I det nye uddannelsesmønster skal
officererne løbende på to eller fire ugers videreuddannelse på land, og hvis de er en
del af en besætning i et fartøj på aktiv tjeneste skal man helst kunne finde afløsere
for dem i disse perioder. De kan komme fra officerer til stabstjeneste, men han
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undersøger også muligheden for korttidstjeneste blandt officerer, der har forladt
forsvaret.
På spørgsmålet om, hvordan han vurderede Søværnet i dag, svarede Torben
Mikkelsen at med tre topmoderne fregatter, der får områdeluftforsvar, to
topmoderne fleksible støtteskibe, fire inspektionsskibe, der skal gennemgå Mid Life
Update, tre nye inspektionsfartøjer og nye maritime helikoptere, havde han det, der
skulle til for at løse den tildelte opgave.
Et interessant foredrag, der bragte lidt saltvandsduft til forsamlingen.
L. C. Fynbo


Torsdag den 1. februar 2018 holdt lektor ved Forsvarsakademiet, ph.d. og
major-R Jeppe Plenge Trautner et foredrag med titlen ”Ruslands militære udvikling
og strategiske udsyn og NATOs og nabolandenes reaktioner.”
Jeppe Plenge Trautner indledte med at ridse sin baggrund op og forklarede, at
han ud over at have en militær baggrund har et bredt kendskab til forsvarspolitiske
forhold såvel i Danmark som internationalt og er ansat ved Forsvarsakademiet med
krigsteori som speciale.

Major Jeppe Plenge Trautner

Om Rusland indledte han med at forklare, at magten i landet ligger på meget få
hænder. I toppen af det samfund finder man præsident Putin med hans håndgangne
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mænd, som han mødes med nogle gange om ugen. Vi fik en kort indføring i, hvem
de mest fremtrædende spillere var og fik forståelsen af, at hvis man i de kredse var
for langt fremme i skoene, risikerede man af få sparket, sådan som det for ikke så
længe siden skete for den tidligere stabschef, generalløjtnant Sergei Ivanov.
Næste lag i samfundet er nogle hundrede oligarker samt rige personer, og i
bunden kommer så den øvrige befolkning. Om den almindelige russer fortalte
Trautner, at de må leve med korruption på alle områder, det være sig politi,
uddannelsessystemet, sygehusvæsen osv. Pensioner og lønninger udhules, og
beklager man sig over forholdene, vanker der tørre tæsk eller det, der er værre.
Om de militære styrker forklarede han, at de siden år 2000 og frem til nu har
været involveret i 5 krige eller konflikter, og at det russiske militær siden 2008 i særlig
grad har nydt politisk bevågenhed og er blevet tilgodeset rent økonomisk ud over,
hvad landet har råd til.
Siden Sovjetunionens fald har der været segmenter i den russiske befolkning,
som har fundet forholdene i landet så anstrengte og uholdbare, at de har valgt at
emigrere. Under Jeltsin lå tallet på den forkerte side af 200.000, men efter at Putin
kom til og frem til slutningen af Medvedevs præsidentperiode stagnerede flugten til
under 50.000 årligt. Men efter den økonomiske krise, Krim-krisen, konflikten i det
østlige Ukraine og politisk undertrykkelse af middelklassens unge, er flugten igen
accelereret, så man med den seneste oplyste emigration (2015) var oppe på et tal,
der tangerede 350.000. Den form for åreladning kan intet land holde til, heller ikke
et land, som Rusland med 144 millioner indbyggere. Problemet er nemlig, at
størstedelen af de, der søger andre væresteder, er borgere med en høj uddannelse i
bagagen.
Om styrkeforholdene omkring Østersøen udlagde Trautner situationen således,
at for tiden er det efter hans opfattelse kun Finland og Rusland, som er i stand til at
mobilisere kamptropper i et antal, som er værd at nævne. Alle øvrige lande,
herunder også Tyskland, Sverige, Norge og Danmark, har omstillet deres forsvar til
små ekspeditionsforsvar, og kan ikke mønstre kamptropper i et antal, som virkelig i
påkommende tilfælde ville batte noget. De tre baltiske stater har forholdsvis mange
soldater, men ligger på materielsiden inde med tomme hylder. Men Jeppe Trautner
pegede på, at antallet af soldater kun er en del af ligningen. For hvis ikke man er i
stand til at deployere tropperne, ikke kan forsyne dem, eller de ikke kan spille
sammen, er det så som så med anvendelsen af dem. Her pegede han på, at en
analyse af de russiske tropper viste, at på de tre nævnte områder scorede de omtrent
i midten af skalaen, medens NATO-troppernes deployerbarhed vurderes lav, den
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logistiske understøttelse af samme skønnes meget lav og interoperabiliteten på
taktisk niveau er tvivlsom, idet den ikke øves.

Med hensyn til russiske troppers øvelsesaktivitet versus NATO-troppers samme
fremlagde Jeppe Trautner optællinger, som viste at russiske tropper i perioden 201317 har afholdt mindst 20 store øvelser, hvor halvdelen har haft deltagelse af over
65.000 soldater, med 160.000 som højeste antal. NATO har i samme periode afholdt
7 øvelser med gennemsnitligt ca. 10.000 tropper, med rekorden i septembernovember 2015, hvor Exercise Trident Juncture blev afviklet med deltagelse af
36.000 mand. En lignende øvelse skal gennemføres i 2018 med deltagelse af ca.
40.000 NATO-soldater. Omkring øvelserne kom Trautner ind på, at der er væsentlig
forskel på, hvorledes øvelserne bliver gennemført i Rusland og i NATO. Han nævnte
blandt andet, at russerne ofte afvikler især mindre øvelserne med kort eller næsten
ingen forberedelsestid, NATO planlægger samme i årevis, russerne har 70.000 –
100.000 tropper mens NATO opper sig, når der er 36.000. NATO opererer for det
meste med fiktive styrker, mens russerne sætter tropper og stabe ind. NATO øver sig
i fiktivt terræn, mens russerne altid har øvet sig ude i det aktuelle landskab. Russerne
planlægger med anvendelse af nukleare våben, det gør NATO ikke. Endelig
gennemfører NATO sine øvelser stort set uden politisk interesse, det modsatte gør
sig helt klart gældende i Rusland.
I omtalen af luftforsvaret pegede foredragsholderen på, at man i Rusland
arbejder med billige systemer, der er meget mobile, og man har mange af dem.
Noget af forklaringen på, at systemerne er forholdsvis billige skulle være, at flere af
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systemerne er bygget over samme læst. Trautner viste billeder af SA-23
luftforsvarsmissilet, hvortil man har konstrueret et antal attrapper, der bedst kan
sammenlignes med en oppustelig hoppeborg. Fra luften er de nær sagt umulige at
skelne fra det rigtige isenkram, ligesom de er udstyret med sendere, som i
udstrålingsmæssig henseende får dem til at ligne originalerne. Russerne opererer
med, at missilbatterierne forsvinder fra affyringsområdet bare 2 minutter efter at et
missil er sendt i luften. Dermed bliver de næsten usårlige. For NATOs vedkommende
har man få systemer, som udmærker sig ved at være meget dyre. Da systemerne
endvidere er semimobile, er de sårbare.
Vi ved, at russerne har mange kampvogne. Nogle af dem er af ældre dato. Men
foredragsholderen viste en filmstrimmel, hvor oprørere i Mellemøsten skød et TOWmissil af mod en delvis opgraderet russisk T90 kampvogn. Kampvognen blev ikke
gennembrudt, fordi den var udstyret med reaktivt panser. Det gør, sagde Trautner,
at man godt kan nedkæmpe russiske kampvogne, men få af NATO's missiler har
gennembrydningsevnen, og det skal gøres med et skud fra en kampvogn, som NATO
har meget få af i Europa.
Russerne gør brug af billige og robuste systemer, også når det drejer sig om
anvendelse af droner i forbindelse med nedkæmpelse af fjenden. Hvor man ved en
NATO-operation skal gennem en lang række formelle faser for at prioritere de få og
meget dyre kapaciteter og overholde krigens love m.v. – hvilket tager dagevis – gør
russerne brug af simple droner, som med målopklaringen giver mulighed for, at der
tages aktion blot minutter efter at rekognosceringen er gennemført. NATO bruger
sofistikerede og dyre våben til at nedkæmpe enkeltmand, mens russerne bruger
billige og simple droner støttet af billigt artilleri med klyngeammunition til i løbet af
minutter at ødelægge hele bataljoner. Ukrainerne har erfaret virkningerne heraf i
Donbass. Apropos artilleri pegede foredragsholderen på, at det fortsat er sådan, at
på kamppladsen er det artilleriet, der vinder kampene. Som bekendt har NATO ikke
meget af dette, for slet ikke at nævne det danske forsvar.
De medlemmer af Københavns Kreds, der overværede major Lars CramerLarsens foredrag den 4. januar (se referatet heraf i MEDDELELSER nr. 217) vil erindre,
at NATO i givet fald vil få meget vanskeligt i en skarp situation at nærme sig Baltikum,
og som konsekvens heraf få svært ved at understøtte de baltiske stater og
derværende NATO tropper rent logistisk. Dette understregede Trautner og blotlagde
problemerne omkring Kaliningrad Oblast. I den forbindelse kom foredragsholderen
ind på en beskrivelse af det russiske syn på de baltiske stater. Han omtalte den
udlægning af en fremtidsvision, som er udarbejdet og offentliggjort af en russisk
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tænketank og drøftet i det sikkerhedspolitiske forum Valdai-kredsen, der servicerer
Kreml.

Figur 1 – Baltikum, som forskeren Rostislav Ishchenko gerne ser tingene

I visionen fra 2015 ser man en fremtid, hvor de tre stater splittes til fire (se
kortet, Figur 1). Tallin gøres russisk sammen med hele nordkysten af Estland. Der
gives plads til, at Kaliningrad Oblast linkes op til Hviderusland, og man ser en ny
korridor dannet frem til Østersøen i området omkring Riga. Der tales om en ny stat
ved navn ”Latgalia” som mestendels udgøres af den sydlige del af det nuværende
Estland. Dette er ikke en formel russisk målsætning eller politik, men alene, at den
og tilsvarende ideer deles og drøftes, er bekymrende.
I en eventuel reel krig mellem NATO og Rusland ser amerikanerne, at man for
først gang i over 25 år vil kunne komme til at skulle kæmpe imod en ligeværdig
fjende. Den amerikanske hærs øverstkommanderende, general Mark Milley, forudså
i oktober 2016, at et sammenstød vil blive en mere barsk oplevelse end noget, nogen
amerikansk hærenhed tidligere har gennemlevet. Det bliver værre end under 2.
verdenskrig, sagde Milley, og enhederne skal regne med at blive afskåret igen og
igen. Reaktionstiden bliver kort og enhedscheferne skal lære at træffe autonome
beslutninger. Den engelske hærs generalstabschef, general Nicholas Carter, gav
under en tale i januar 2018 i Royal United Services Institute udtryk for, at vi er inde i
en æra af stormagtsrivalisering. Vi er vidne til at russerne spiller på alle tangenter og
vil være i stand til at true kommunikations- og informationssystemer, artilleriet samt
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luftforsvaret. Efter Carters opfattelse er der meget i tiden, der har mindelser om
tiden op til første verdenskrig.
Og hvad gør man så i vestlige lande og blandt NATO’s allierede? Efter Trautners
opfattelse er det i nærområdet kun Finland, der har fat i håndtaget. Der har man
prikket 900.000 reservister på skulderen og varslet dem om, at der kan blive brug for
dem under våben. Tyskland, Norge og Sverige poster flere penge i forsvaret. Det siger
man også, at man gør i Danmark, men foredragsholderen forklarede vore (undrende)
kredsmedlemmer, at det slet ikke er tilfældet. Ved en udlægning af forligsteksten
kunne Trautner godtgøre, at man efter tilførsel af 12,8 milliarder kroner hen over de
næste seks år i virkeligheden kun holder status og lige knapt bibeholder et niveau i
forhold til bruttonationalproduktet (BNP) på små 1,2 %. I 2012 var forholdet 1,4 %.
Altså bevæger man sig på intet tidspunkt op mod de 2 % af BNP, der blev lovet på
NATO topmødet i Wales i september 2014. Endvidere udhules forsvarsbudgettet
med en række civile tiltag og udgifter, som efter foredragsholderen mening ikke har
noget med det egentlige forsvar at skaffe.
I Sverige ser man en krig inden for få år som en alvorlig risiko. Det har
generalmajor Anders Brännström, chef for Totalforsvarsafdelingen i den svenske
Forsvarskommando givet udtryk for siden 2014. Brännströms udtalelser om
krigsrisikoen er i overensstemmelse med officiel svensk politik, men hans hårde
offentlige kritik af det svenske forsvars i hans øjne lave beredskab, havde han
åbenbart ikke stemt af med den svenske forsvarschef, for efter udtalelsen herom i
januar 2018 blev han sat fra bestillingen. Disse skærmydsler til trods har man i
Sverige planer om at indrette nye beskyttelsesrum til borgerne, ligesom man
opfordrer folk til at skaffe sig et eget beredskabslager af basale fødevarer til syv dage.
Det samme signal om oplægning af egne forsyninger til fem dage er blevet sendt til
den tyske befolkning i 2016. I Danmark er der ikke blot skyggen af tilløb til noget i
den retning, sagde Trautner.
Den amerikanske reaktion på den tilspidsede situation er, at man i 2016 for
første gang i mange år har anbragt kampvogne i Europa, og i perioden 2015 til 2016
har man firedoblet den amerikanske militære tilstedeværelse på kontinentet.
I NATO har man senest gennemført en stor øvelse med mange deltagere. Det
danske forsvar deltog ikke, hvilket Trautner mente var et uheldigt signal at sende.
Foredragsholderen oplyste, at NATO som en konsekvens af øvelsen fra de øverste
niveauer vil prioritere et løft af kommandostrukturen, så evnen til konventionel krig
løftes markant. Trautner mente, at det signalerer et vist håb for alliancens fremtid.
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Figur 2 – Fordeling mellem fuldtidsansatte og løsere tilknyttede til forsvarsmagten i flere lande

Foredragsholderen mente, at der hvor skoen trykker for mange af
alliancelandene, herunder Danmark, er, at bl.a. en helt forkert rang- og
aldersfordeling i de væbnede styrker, og at man derfor i mange lande bruger
pengene på lønninger, som man ikke får ret meget kampkraft for (se Figur 2).
Trautner pegede på den måde, det finske forsvar er organiseret på, som værende en
klart inspirerende løsningsmodel. Altså så få professionelle som nødvendigt og til de
vanskeligste funktioner, og så skabe en mulighed for at mobilisere en stor og brugbar
styrke med værnepligtige, reservister og Hjemmeværn. Naturligvis skal sådanne
soldater uddannes og træningsmæssigt holdes vedlige, ligesom de skal kunne
udrustes med såvel våben som grej. Men det mente foredragsholderen også ville
være muligt for dansk forsvar, selv med det danske forsvarsbudget.
Dette referat yder ikke lektor Jeppe Plenge Trautners foredrag nogen form for
retfærdighed.
Af alle de foredrag, jeg har overværet i FOUAT Københavns Kreds siden 2010,
var dette foredrag efter min (referentens) opfattelse langt det bedste. Det var sort i
gråt, men hudløst ærligt med et vink med en vognstang om, at det må være på høje
tid, at det danske forsvar får fingeren ud.
Der var ikke mindre end 47 medlemmer og gæster, der fik lejlighed til at følge
Trautners eminente ”tour d’horizon” omkring hvad dagens Rusland er for en
størrelse.
Erling Flebbe
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Generalforsamling
Den 15. februar styrede orlogskaptajn Erik Dreyer-Andersen de 45
fremmødte medlemmer af Københavns Kreds sikkert igennem årets
generalforsamling.
Formanden, oberst Erling B. Flebbe, indledte med at lade
generalforsamlingen mindes foreningens protektor, H.K.H. Prins Henrik samt fire af
kredsens medlemmer, som alle er afgået ved døden siden sidste generalforsamling.
Formanden kunne ellers berette om 8 gode foredrag, der er blevet
afholdt siden sidst. Det var lykkedes af få et fint arrangement omkring årets
Klipfiskfrokost. Stiftelsesfesten blev afviklet efter det traditionelle program, hvor dog
de Gule Ærter, der blev serveret ikke var tilfredsstillende. Forårs-/sommerudflugten
gik til ”Gillelejegruppen,” hvor der var mødt mange op, og alle fik sig en god
oplevelse. Formanden kunne afsløre, at den kantinemæssige servicering fra 1.
februar 2018 er overgået til ISS. Hvordan det vil komme til at spænde af, må tiden
vise? Formanden orienterede om, at forsøget med ”kammeratskabseftermiddage”
var endt med at blive en fuser, idet ingen af de medlemmer, som var tænkt i
målgruppen var mødt op. Forsøget blev indstillet efter tre arrangementer af den art.
Formanden for skydeudvalget, kaptajn Per Kristian Madsen, oplyste, at
der havde været 25 skytter til årets 9 skydninger, med et gennemsnit på 14 pr.
skydedag. Han oplyste videre, at der er kommet en del grus i maskineriet m.h.t. at
gennemføre skydningerne. Der arbejdes på at finde en brugbar løsning.
Foreningens WEB-redaktør, major Jørgen Houlberg Nielsen, fortalte
generalforsamlingen om det, der for tiden er aktuelt på internettet og dermed
FOUAT hjemmeside. Kerneproblemet er personsikkerhed og sikkerhed i al
almindelighed.
Dirigenten kunne konstatere, at beretningen blev godkendt, dette skete
med akklamation.
Regnskabet blev fremlagt af kassereren, oberstløjtnant Keld Meier
Olsen. Det balancerer med et overskud på kr. 5.871,34 og gav ikke anledning til
bemærkninger. Budgettet for næste år blev også gennemgået og fundet i orden.
Medlemmerne skal betale kr. 150 i kontingent i 2019 og kredsen skal regne med
uændret at skulle yde kr. 30 pr. ordinære medlem til FOUAT’s landskasse i 2019.
Regnskab og budget blev godkendt med akklamation.
Formanden tilkendegav, at bestyrelsen for den kommende sæson agter
at køre videre som hidtil. Der blev givet tilslutning til at de fortsatte aktiviteter
gennemføres på den måde.
For så vidt angår valg bestyrelsesmedlemmer for de kommende to år
kunne dirigenten konstatere, at samtlige kredsbestyrelsesmedlemmer, der var på
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valg, var villige til genvalg og at disse blev genvalgt. Tallet i parentes indikerer,
hvornår bestyrelsesmedlemmerne er på valg næste gang:
a. Henning Mortensen, næstformand (2020).
b. Per Brix Knudsen, forretningsfører (2020).
c. Jørgen Houlberg Nielsen, WEB-redaktør og bestyrelsesmedlem (2020).
d. Per Kristian Madsen, skydeudvalgsformand (2020).
Fra repræsentantskabet kunne formanden orientere om, at der arbejdes
videre med hvervning. Man har fat i Hjemmeværnet. I og med at formanden for
Midt- og Vestsjællandske kreds, oberstløjtnant Tonni Schumann, nyligt er
pensioneret fra Hjemmeværnet, er der forventninger om, at der sker noget den vej
rundt. Der har endvidere været kontakt til og positiv reaktion fra
Beredskabsstyrelsen, uden at dette dog indtil videre har resulteret i nogen tilgang fra
disses rækker. Formanden vil kontakt Forsvarets Niveau III chefer. Formandskabet vil
højne opmærksomheden på foreningens historie og henlæggelse af arkivmateriale.
Datoen for næste ordinære generalforsamling kendes ikke, idet den
centrale booking for Forsvarets lokaler endnu ikke virker fuldt ud, hvorfor kredsen
endnu ikke kender datoerne for tildelte faciliteter i 2019.

Torsdag den 1. marts 2018 holdt historiker, dr. phil. Hans Kirchhoff et
foredrag med titlen ”Duckwitz – den gode tysker”
Nu om stunder er der ikke mange, der kender Georg Ferdinand Duckwitz
indledte forfatteren med at sige. Det kan undre, når man betænker, at Duckwitz
havde ikonstatus efter besættelsen og blev en yderst populær ambassadør for
Vesttyskland i Danmark i 1950’erne. Men tiden løber hurtigt! Synet på Duckwitz har
også ændret sig. Kirchhoff pointerede, at helhedsbilledet i hans biografi fra 2013
generelt blev accepteret, men der var røster, der især fokuserede på hans nazistiske
fortid, som anså ham for at være en ren opportunist. Han skrev selv en stor beretning
og dagbøger, som blandt andet har været kildemateriale for Hans Kirchhoff. Nogle
har ment, at begge dele er ren fabrikation, hvilket Hans Kirchhoff dog dementerede.
Hans Kirchhoff stillede det retoriske spørgsmål, om det overhovedet var
muligt at være ”en god tysker” under 2. verdenskrig?
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Hans Kirchhoff

Duckwitz kom ud af en storkøbmandsfamilie i Bremen, hvor
familiemedlemmerne gennem tiderne ud over det kommercielle havde været
involveret i politik såvel lokalt som centralt. Han blev ikke diplomat gennem den
klassiske skoling. Han blev født i 1904 og var af den grund ikke direkte involveret i 1.
verdenskrig, men han blev mærket af krigen på den måde, at det tyske nederlag
gjorde, at han rent politisk blev orienteret mod de højrenationale. Duckwitz læste
nationaløkonomi, men afsluttede ikke sin eksamen, dog erhvervede han sit mensurar, som han senere i karrieren ikke var synderlig stolt af, nævnte Hans Kirchhoff. Han
sørgede altid senere for at blive fotograferet med højre kind til.

Georg Ferdinand Duckwitz (1904-1973)
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I 1923 gik franskmændene ind i og foretog en militær besættelse af
Ruhr-området som pant for indløsning af de store krigsskadeserstatninger, Tyskland
var blevet pålignet. Duckwitz var i den periode indkaldt som arbejdssoldat. Han
deltog i 1923 i et mislykket militærkup i Berlin.
Duckwitz kom som nævnt ud af en velbjærget familie, men han måtte se
sin formue smuldre under hyperinflationen i slut 1920’erne. Han droppede sine
studier og gik i lære som importør og eksportør i sin fødeby. I 1929 fik han ansættelse
i et tysk kaffeimportfirma i København, hvor han kort efter blev direktør. Det kan
lyde af meget, men reelt var der ganske få ansatte i firmaet. I den periode levede han
et herligt ungkarleliv og samlede mange kulturelle indtryk. Reelt fik tiden i
København den betydning, at han kom til at opfatte Danmark som sit andet
fædreland. Duckwitz lærte sig at tale og skrive flydende dansk. Han havde meget let
ved at omgås andre. Han fik blandt andet under en sammenkomst statsminister
Thorvald Stauning i tale. Duckwitz virkede så interessant på Stauning, at han blev
inviteret op i statsministeriet dagen efter, for Stauning ville gerne følge op på de
interessante drøftelser, de to havde haft med hinanden.
I 1932 meldte Duckwitz sig ind i Nazi-partiet, altså før magtovertagelsen.
Han håbede, og med ham mange andre, at Hitler kunne genrejse Tyskland efter den
store krig. Han nægtede aldrig, at han havde været medlem af partiet. Han
indrømmede, at han havde meldt sig ind helt frivilligt.
Duckwitz rejste fra København til Berlin og fik en stilling på
mellemlederniveau i NSDAP’s udenrigspolitiske afdeling. Men i sommeren 1935
søgte han og fik sin afsked. Det afskedsbrev, han skrev til sin chef, Alfred Rosenberg,
findes endnu. Heri gav han udtryk for, at han var desillusioneret samt, at han fandt
Nazipartiet såvel inkompetent som korrupt.
Duckwitz slog sig ned i Hamburg, hvor han fik en stilling i det store rederi
Hamburg-Amerika Linjen. I januar 1939 blev han af kompagniet udstationeret i USA,
i New York, men i eftersommeren samme år, var han hjemme i Tyskland, hvor han
blev han fanget af den politiske og krigsmæssige udvikling, og kom ikke tilbage til
USA.
Duckwitz søgte en stilling i København som søfartsattaché, med den
opgave at leje, henholdsvis indchartre danske koffardiskibe til brug for tyske
interesser. Senere, efter den 29. august, gik den opgave over til ren beslaglæggelse
af danske skibe. Partiet satte sig imod, at han fik stillingen i København, men takket
være forbindelser til den militære efterretningstjeneste, Abwehr, blev modstanden
brudt. Der var danske søfolk, som mente, at han var regulær spion og ved oplysninger
til den tyske krigsmarine var skyld i 3-400 sømænds død på havet, dræbt af de tyske
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torpedoer. Men vi mangler dokumentation herfor, også i det store arkiv,
krigsmarinen efterlod sig. Selv hævdede han efter krigen, at det hele havde været
teater, og at han forholdt sig helt passiv i spionjobbet. I alle tilfælde blev han sat fra
bestillingen ved invasionen den 9. april 1940, men fortsatte som søfartskyndig. Til
belysning af dette arbejde findes der et righoldigt materiale i de danske arkiver.
Vi ved, at Duckwitz forhandlede med såvel Udenrigsministeriet,
Handelsministeriet som Rederiforeningen, hvoraf vi kan konstatere, at han optrådte
som en moderat forhandler. Det fremgår af materiale fra tiden, at han af danske
embedsmænd blev respekteret, og at man anså ham for at være én, der forsvarede
danske interesser. Der findes vidnesbyrd om, at man i mange tilfælde fulgte de råd,
Duckwitz fremkom med. Det findes godtgjort, at han ofte fik lagt en dæmper på krav
fra tysk side, så forholdene for danskerne blev enten mildnede eller afbødet. Men
reelt var det hans opgave at tilgodese tyske krigsinteresser. Duckwitz nævner i sine
efterladte skriverier, at en af de hårdeste forhandlingspartnere var A.P. Møller, som
ikke desto mindre tilbød ham en stilling i rederiet efter krigen. Arbejdet som
søfartskyndig var ikke almindeligt kendt, før Hans Kirchhoff udgav bogen om ham.
Den viser hans danskvenlighed fra besættelsens førte dag.
I slutningen af 1942 fik Duckwitz en egentlig politisk rolle i og med, at
Werner Best trådte ind på arenaen. Det vides, at han og Werner Best fik et meget
tæt forhold. Werner Best kunne bruge hans danske sprogkundskaber og det store
netværk, han havde etableret i såvel erhvervslivet, politisk som ved kongehuset.
Duckwitz begyndte at føre dagbog i 1943. Her roser han Werner Best
meget, og de to evnede at få samarbejdspolitikken til at fungere. Duckwitz hjalp
Werner Best efter besættelsen, da hans sag var for krigsforbryderdomstolen, og han
stod til dødsstraf. Werner Best var formentlig den, danskerne skyldte størst tak,
mente han siden. Han mente endvidere, at Werner Best havde holdt hånden over
ham selv imod GESTAPO.
Duckwitz’ vigtigste politiske kontakter i Danmark var de
socialdemokratiske politikere. I foråret 1943 fik han kontakt til Hans Hedtoft, som
han fik et fortroligt samarbejde med. Han fik udvirket et møde mellem Best og
Hedtoft, H.C. Hansen og Buhl i august 1943 for at skabe en fælles forståelse. Men
bruddet den 29. august lagde sig imellem.
Efter besættelsen blev han af den danske presse karakteriseret som
”dansk modstandsmand.” Det er forkert. Han var imod det danske Nazi-parti og
deres tyske støtter, men han var også modstander af sabotagen. Han anså
Frihedsrådet som en bande desperados.
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Den 28. september 1943 fik Duckwitz gennem Werner Best nys om at der
natten til den 2. oktober ville blive gennemført en landsdækkende arrestation af de
herboende jøder. Det er uklart, hvorfor Werner Best udløste aktionen med
anholdelsen af jøderne i Danmark, for efter at han over for Berlin havde anbefalet at
gennemføre forehavendet, gik han ind og obstruerede det. Det er muligt, at Werner
Best førte en eller anden form for dobbeltspil. På den ene side optrådt han som en
stålsat figur over for Berlin, på den anden side søgte han at dæmpe den krasse
fremturen for ikke at tirre danskerne. Han tippede Hans Hedtoft om den forestående
aktion mod de danske jøder.
Af de omkring 7.000 jøder, der var i Danmark på daværende tidspunkt,
blev under 500 arresteret. Werner Best sagde efter besættelsen, at det var ham, der
direkte gav besked til Duckwitz om, at aktionen ville blive sat i værk. Duckwitz
støttede Werner Best i den fortælling i mange år, men endte med selv at tage hele
æren derfor. Hans Kirchhoff mener, at det er korrekt, at initiativet kom fra Werner
Best. Det gør ikke Duckwitz til Bests kreatur, som nogle kritikere mener, for hvis
GESTAPO havde opklaret lækagen, havde Best naturligvis nægtet alt, og det var
Duckwitz, der havde stået med hele skraldet. Forskellen mellem de to er, at Werner
Best forsøgte at redde sin egen karriere og sit omdømme i Tyskland, mens Duckwitz
forsøgte at redde de danske jøder, sagde Hans Kirchhoff. Han mæglede i kulissen til
fordel for danskerne under folkestrejken i 1944, ligesom han i det sidste krigsår
arbejdede for at begrænse virkningerne af den tyske Marines indhug på den danske
handelsflåde. Mod besættelsens slutning arbejdede han for, at Værnemagten
undlod at ødelægge danske havneanlæg og andre infrastrukturer.
I krigens sidste måneder deltog Duckwitz i en konspiration, der gik på, at
man skulle få udvirket en separatfred i det nordeuropæiske område, så man undgik
et sidste slag på dansk jord.
Efter bruddet i samarbejdspolitikken i 1943 overvejede han at søge væk fra
Danmark, men lod sig af sine danske venner overtale til at blive. Begrundelsen var,
at han gjorde en forskel. Kirchhoff forklarede, at begrebet om ”at gøre en forskel”
var et almindeligt anvendt alibi blandt tyske embedsmænd efter 2. verdenskrig for
at være blevet på deres poster, men for Duckwitz var det en realitet. I hvert fald fra
årsskiftet til 1943 kan vi af dagbogen se, at Duckwitz var imod krigen og imod Hitler.
Fra december 1942 var Duckwitz i kontakt med den tyske
officerssammensværgelse omkring Claus von Stauffenberg. Hans forbindelsesmand
var von Hassell, der var skygge-udenrigsminister i den regering, som skulle dannes
efter Hitlers død, hvis attentatet i Wolfschanze i juli 1944 ville få et heldigt udfald.
Duckwitz var udset til at afvikle besættelsesstyret i Danmark. Indtil kuppet var han
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”hvilende,” derfor finder vi heller ikke hans navn i den omfangsrige litteratur om den
tyske modstand.
I besættelsens allersidste dage var Duckwitz klar over at GESTAPO var ude
efter ham og frygtede formentlig, at der skulle kunne blive udløst repressalier mod
konen, ifald han skulle komme i kløerne på dem. Således fik han smuglet Annemarie,
der oprindelig var svejtsisk statsborger, til Sverige i september 1944.
I forsvaret over for de tyskere, der anklagede ham for at have begået
højforræderi, erklærede Duckwitz at han aldrig havde røbet militære
hemmeligheder til danskerne.
Da besættelsen var ovre, var der nogle af Duckwitz’ venner i det danske
Socialdemokrati, som tilbød at ville hjælpe ham med at erhverve sig et dansk
statsborgerskab, men det afslog han.
Efter 2. verdenskrigs gik Duckwitz arbejdsløs. Derefter blev han indrulleret i
diplomatiet i 1950 som leder af handelsafdelingen i det nyoprettede vesttyske
generalkonsulat. Han nærede ambitioner om at blive generalkonsul i Danmark, men
der var modstandere, der kom på tværs. Et par år virkede han som konsul i Helsinki,
så vendte han tilbage til Danmark i og med, at han blev Vesttysklands ambassadør i
landet i perioden 1955-1958.
Duckwitz kom senere tilbage til Bonn, hvor han blev chef for
Østafdelingen i det vesttyske udenrigsministerium. Han ønskede en mere fleksibel
politik over for Østblokken og blev ”fyret” af den konservative kansler, Konrad
Adenauer, i 1961. Han blev sendt som ambassadør til New Delhi og lod sig
pensionere i 1965. I 1967 kaldte Willy Brandt ham tilbage som statssekretær i det
tyske udenrigsministerium, hvor han blev hovedforhandler i udsoningspolitikken
over for polakkerne, der endte i den såkaldte Warszawa-traktat, som blev
underskrevet af Willy Brandt i 1970. Traktaten indeholder en tysk-polsk
overenskomst om at Oder-Neisse fra da af skulle regnes som den endelige grænse
mellem de to lande. Dette tyske ”offer” til Polen, mener Duckwitz selv skulle forstås
som en tysk selvpålagt bod for de ulykker, Naziregimet havde påført Polen og det
polske folk. Reelt var man i forhold til nævnte grænsedragning små 20 år forud for
sin tid.
Den israelske regering benådede Duckwitz med ”Righteous Among the
Nations”, en udmærkelse, som over årene er givet til ikke israelske statsborgere, der
har været med til at redde jøders liv i forbindelse med den nazistiske jødeudryddelse.
Hans Kirchhoff rundede fortællingen om Duckwitz af ved at karakterisere manden
som en person med stor social kompetence, et menneske, som kunne skabe tillid.
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Han var en problemknuser i en klasse for sig selv, og hertil havde han humor, charme
og politisk tæft.
Der var ikke mindre end 53 kredsmedlemmer og gæster mødt op denne
vinterkolde martsaften for at blive beriget om emnet ”Duckwitz” af en veloplagt,
overbevisende foredragsholder. Det var en fortræffelig aften.
Erling Flebbe


Forårs-/sommerekskursion til Dragør Fort torsdag den 14. juni 2018.
Året sommerekskursion finder sted den 14. juni og går til Dragørfortet.

Foto: Dragør Borgerlige Skyttelaug ved Dines Bogø – billedet fra ca. 1970

Dragør Fort blev bygget i 1910-14 som en del af Københavns
søbefæstning. Det er bygget som en kunstig ø på lavt vand ved Dragør. Det var i
funktion fra 1914-2001. Under 1. verdenskrig var det på krigsfod med en besætning
på 380 mand. Under 2. verdenskrig benyttede besættelsesmagten det som kaserne
og rekrutskole. Efter Danmarks medlemskab af NATO blev fortet moderniseret. I dag
fungerer det som rekreativt område med hoteldrift og restaurant.
Program
09:45 Ankomst til fortet. Adresse: Prins Knuds Dæmning 2, 2791 Dragør. Der er
gratis parkering i fortgården.
10:00 Torben Bødtker, der er restauratør og ejer af Dragør Fort, byder velkommen
og fortæller historier fra fortet.
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10:30 Tom Wismann fortæller og viser rundt. Tom Wismann er forfatter og
foredragsholder om militære emner. Han har udgivet over 20 bøger om søværnets
skibe og fæstningsanlæg. I 2014 til Dragør Forts 100-års dag udgav han en bog om
fortets historie.
12:15 – ca. 13:30 Frokost. Der serveres Kabyssens luksusplatte med fiskefilet,
mørbradbøf m.m. Hertil en vand, en enkelt øl og snaps eller et glas vin.
Man er velkommen til at invitere gæster med. Pris pr. deltager er kr.
250. Tilmelding ikke senere end tirsdag den 5. juni kl. 12:00 til kredsformanden.
Vel mødt.
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
Kasserer: Premierløjtnant Søren Nør, Falkevej 22, 4261 Dalmose
 2536 3574 - : falk4261@gmail.com
Bank: Reg.nr. 1551 Konto nr. 351171 3919

Kære medlemmer
Så har vi taget hul på et nyt aktivitetsår. Vi indledte med at afholde
generalforsamling onsdag den 7. marts, som lovene foreskriver.

Nogle af de fremmødte til generalforsamlingen (Foto: Tonni Schumann)

Fremmødet holder vanligt standarden med 23 fremmødte medlemmer.
Og traditionen tro blev næstformand Mogens Røgind valgt som dirigent. Efter
formandens beretning og aflæggelse af regnskab blev valghandlingen gennemført.
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Mogens Røgind sagde ”ja” til to år mere som næstformand, ligesom Søren Nør ikke
havde indvendinger, da han blev foreslået som kasserer de næste to år. Værre blev
det, da der skulle vælges suppleanter til hhv. bestyrelsen og for revisoren. Her var
der, sædvanen tro, en lammende tavshed i lokalet – generalforsamlingen må have
en stor tillid til, at bestyrelsen m.m. ikke skal suppleres i den næste valgperiode.
Under punktet ”Eventuelt” brugte formanden 5 minutter på at
præsentere foreningens hjemmeside (https://wp.fouat.dk/), og hvad den kunne
bruges til. Aktuelle og kommende aktiviteter, dagsrapport fra Forsvaret m.m. kan
læses her.
Bankoplysninger for Midt- og Vestsjællands kreds er efterfølgende blevet
påført kredsens hjemmeside, så nu er det – ved manglende kontingentindbetaling ikke længere en undskyldning, at man ikke kender kontonummeret.
Efter generalforsamlingen var der traditionen tro forloren skildpadde
med efterfølgende kaffe m.m. Referatet fra generalforsamlingen er tilsendt kredsen
medlemmer af Holger Janns.
Efter generalforsamlingen havde kredsen lavet en aftale med chefen for
Planlægningsafdelingen i Hjemmeværnskommandoen, oberstløjtnant Henrik
Korreborg, om en orientering om det nyligt indgåede ”Forsvarsforlig for perioden
2018 – 2023”.

Oberstløjtnant Henrik Korreborg under spørgeperioden (Foto: Tonni Schumann)

Henrik havde deltaget i de fleste møder med alle andre implicerede
parter i forbindelse med det nye forsvarsforlig. Forliget adskiller sig fra de sidste
mange forlig ved at være et rammeforlig for en seksårig periode, som giver
styrelserne mere frie hænder til at opnå de fremlagte, godkendte mål i forliget. I
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perioden 2018–2023 vil Forsvarets bevillinger øges substantielt, så Forsvaret i 2023
er styrket med 4,8 mia. kr. - en stigning på mere end 20 % i forhold til i dag.
Spørgelysten og interessen var stor. Mange meninger, holdninger og
spørgsmål blev vendt omkring de mange nye tiltag og ændringer af dansk Forsvar.
Stor tak til Henrik Korreborg for en levende og interessant gennemgang af forligets
indhold.

Kommende aktiviteter
Onsdag den 4. april havde vi besøg af den tidligere chef for
Hjemmeværnet, generalmajor (pens.) Finn Winkler. En kort beskrivelse af
arrangementet kommer i næste nr. af MEDDELELSER.
Sommerudflugten er endnu ikke på plads, men der arbejdes på et par
muligheder.
Efterårets aktiviteter er ikke datolagt, men vi har en forhåndsaftale med
kaptajn Mark Birkedal, der vil fortælle om sin udsendelse til Mellemøsten i 2016
under overskriften ”I krig uden våben”. Dette forsøges afviklet på kredsens
fødselsdag torsdag den 27. september, og i november har vi en aftale med
vicepolitiinspektør Søren Vægter fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi om et
besøg på politigården i Næstved.
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, der vil blive
afviklet enten søndag den 19. eller lørdag den 25. august. kl. 09:00 med
efterfølgende skydefrokost. Dato er ikke godkendt endnu - nærmere vil tilgå.
Vi håber at kunne revanchere os fra 2017, hvor det - som tidligere nævnt
- ikke blev til pokaler i landskonkurrencen.
Mange hilsener og på gensyn
Tonni Schumann

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 FYNS GENERALFORSAMLING 2018
Alle bestyrelsespladser er besat,
og vi har fået mange nye medlemmer!
- 26 -

Det var svært at få armene ned, når man lyttede til den beretning, som
formanden for den fynske kreds, major Leif Mosegaard, leverede ved den årlige,
ordinære generalforsamling.
Der var en god stemning på Soldaterhjemmet Dannevirke i Odense. 34
deltagere inklusive ledsagere, var mødt op for at høre om foreningens status.
”I Danmark er jeg født” blev - traditionen tro - ouverturen til
generalforsamlingen. Der er en særlig stemning over sangen, når den synges i selveste
H.C. Andersens fødeby, Odense.
MINDEORD
Formanden udtalte mindeord for Hans Kongelige Højhed Prins Henrik,
protektor for FOUAT. Prinsen afgik ved døden den 13. februar 2018. Æret være
prinsens minde.
Ligeledes udtaltes mindeord for vor afdøde kollega, kaptajn Svend
Lindgreen. Æret være hans minde.
2 MINUTTERS STILHED.
Pkt. 1. Valg af dirigent
Major Johannes Lollesgaard blev valgt, og man må sige, at mødet blev
styret med erfaren hånd af majoren, gennem hele mødet. Der blev konstateret de rette
ting på de rette tidspunkter.
Pkt. 2. Bestyrelsens beretning
Formanden, major Leif Mosegaard, tog tråden op. Og som han sagde, var
der en masse tråde, som skulle udredes sidste år for at få bestyrelseskabalen til at gå
op. Selv formandsposten måtte vi betegne som ”vakant” efter major Kjeld Frimuth
Hansens afgang.
Bestyrelsen bestod dengang af næstformand, major Leif Mosegaard –
forretningsfører, kaptajnløjtnant Lars Falkenberg – samt 2 bestyrelsesmedlemmer,
kaptajn Palle Christiansen og premierløjtnant Anders Frimuth Kristiansen, samt
tilforordnet, ingeniør Peter Mogensen. Vi manglede således to bestyrelsesmedlemmer
for at få kabalen til at gå op. Ved generalforsamlingen i dag, er kandidaterne på plads.
Kortene er blevet spillet rigtigt.
Forårsudflugten 2017 gik til Frøslevlejren og Herrnhuterbyen
Christiansfeld. Se et fyldigt referat i FOUAT MEDDELELSER. Vi fik nogle gode
tilbagemeldinger fra deltagerne.
Det samme kan siges om sensommerudflugten i september til Skive
Kaserne og Middelalderborgen Spøttrup. Oberst Flemming Agerskov gav os en
opdatering om Forsvarets situation. Endnu en fantastisk udflugt i vores lange række af
militærhistoriske oplevelser.
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Landsskydningen på pistol blev i 2017 en stor triumf. Skydningen blev
mesterligt ledet af seniorsergent Gert Riber Schultz. Den fynske succes og de gode
resultater gav os pokalen tilbage. Vi ser frem til at gentage succesen i 2018 i Skallebølle.
• Oberst Folmer Pedersens ærespræmie: Premierløjtnant Anders Frimuth
Kristiansen, Fyn
• Kaptajn Busch’ mindeskål: Sergent Finn Langkær, Fyn.
• Kaptajn Troels Schmidts mindepokal: Seniorsergent Gert Riber Schultz, Fyn.
• Og sidst, men ikke mindst: Storstrøms Kreds pokal: Fyns Kreds.
Sådan!

Premierløjtnant Anders Frimuth Kristiansen (t.v.) får vingave af formanden, major Leif Mosegaard,
for ekstremt gode skyderesultater i Landspistolskydningen

Vi har også været til nogle gode, militærhistoriske foredrag i samarbejde
med foreninger med de samme interesser.
Julefrokost 2017. Samme gode og populære traditioner. Med 40 deltagere.
Hyggeligt og fornøjeligt.
Forårsturen i 2018 bliver et besøg hos Jydske Dragonregiment i Holstebro
og mindeparken i Rindsholm. Det bliver den 17. maj. Sæt kryds i kalenderen.
Pkt. 3. Kredsens virksomhed i det kommende år
Efter den samme læst: Repræsentantskabsmøde, forårsudflugt,
landsskydning på pistol, sensommerudflugt, foredrag, og ikke mindst julefrokost 2018.
Følg med i den mailede aktivitetsoversigt, som folk elsker at kalde en AKOS. Her kan
nævnes for 2018: 4. maj arrangementet i Odense, Åben Hede arrangementet, koncert
ved Langesø slot den 8. september. Hold øje med AKOS. Julefrokost den 7. december
2018.
- 28 -

Pkt. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Overskuddet lød på kr. 72,50 kr. Det er da til den gode side, og vi har en
kassebeholdning på 12.892,33 kr. Regnskabet var revideret af revisorerne Evy Krüger
og Bent Bytoft.
Tallene blev godkendt af forsamlingen.
Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent
Uændret kr. 180 blev vedtaget som anbefalet af bestyrelsen.
Pkt. 6. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer
Formand: major Leif Mosegaard. (for 1 år)
Næstformand: Premierløjtnant Anders Frimuth Kristiansen (for 1 år).
Forretningsfører: Kaptajnløjtnant Lars Falkenberg (for 2 år)
Bestyrelsesmedlem: Kaptajn Palle Christiansen (for 2 år)
Bestyrelsesmedlem: MG ING Peder Mogensen (for 2 år)
Revisor: Premierløjtnant Evy Krüger (for 2 år)
Tillykke med en fuldtallig bestyrelse.
Pkt. 7. Behandling/forslag fra repræsentantskabet
Medlemssituationen i Fyns Kreds har taget en særdeles positiv udvikling.
P.t. har vi fået 14 nye medlemmer på Fyn, efter en – især fra formanden – ihærdig
indsats med hvervning. Hvem de er, vil blive fulgt op i en senere artikel.
Vores næstformand, premierløjtnant Anders Frimuth Kristiansen vil på
repræsentantskabsmødet komme med et indlæg om it-sikkerhed.
Pkt. 8. Behandling af forslag fra kredsbestyrelsen
Ingen.
Pkt. 9. Andre forslag
Ingen.
Pkt. 10. Eventuelt
Intet at bemærke.
Dirigenten, major Lollesgaard, rundede generalforsamlingen af, og så var
der spisning af Dannevirkes eventyrlige og store wienerschnitzler ”mit alles”.
En god og positiv generalforsamling
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Fra den ordinære generalforsamling
Palle Christiansen
Kaptajn, bestyrelsesmedlem


FORÅRSTUR gerne med ledsager
Torsdag den 17. maj 2018, kl. 07:30
Mødested: Hærhjemmeværnsdistrikt FYN på Højstrup via Stegsted,
Vibelundvej 70, 5200 Odense V.
Forårsturen vil gå til Jydske Dragonregiment i Holstebro. Her vil vi samtidig
med besøget få en orientering om det nye forsvarsforligs indflydelse på brugerne samt
en rundvisning på dragonmuseet. På tilbagevejen vil der være et ophold på historiske
Rindsholm Kro ved Viborg med Danske Soldaters Mindelund, hvor vi vil indtage
eftermiddagskaffen.
Turen er all inclusive herunder morgenmad på rasteplads i det fri, frokost
ved Jydske Dragonregiment og eftermiddagskaffe med blødt brød ved Rindsholm kro.
Prisen er kr. 200, som betales undervejs.
Tilmelding til Kaptajnløjtnant Lars Falkenberg 4044 8560/6535 1042 eller
mail larsf42@hotmail.com - senest torsdag den 26. april 2018.
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Jydske Dragonregiments historie går tilbage til 1670'erne. Jydske
Dragonregiment var oprindeligt et kavaleriregiment, men allerede i 1930'erne
indførtes både cyklist- og motorcykeleskadroner. Efter 2. verdenskrig er regimentet i
stigende grad blevet et panserregiment. Mekaniseringen og flere andre årsager gjorde,
at regimentet flyttede fra Randers Kaserne til en ny kaserne i Holstebro, hvor der var
langt større øvelsesarealer. Den 1. november 1953 var hele regimentet flyttet til den
nye kaserne.

Rindsholm Kro blev grundlagt anno 1315 som færgekro. Kroen besøges
hvert år af mange historisk interesserede fra det ganske land, der gerne vil høre mere
om kroens lange og spændende historie.
Første officielle mindesten i Danske Soldaters Mindelund blev afsløret den
4. juli 2004 af chefen for Jydske Dragonregiment, repræsentanter for regeringen, alle
værn, veteraner og deres familie. I kroens park, der afgrænses af Nørre Å, ligger
mindelunden på historisk grund til minde om kampen ved Rindsholm Kro den 4. juli
1849, hvor brave danske dragoner og infanterister afværgede et preussisk angreb på
Viborg, og til minde om de mere end 100.000 danskere, der har været udsendt overalt
i verden i fredens tjeneste for FN, NATO, OSCE og EU.
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

Siden sidst
7. marts gennemførte Kredsen sin ordinære generalforsamling i
Garnisonsmuseet på Haderslev Kaserne. Fyldigt referat bygget op over formandens
beretning er udsendt direkte til medlemmerne.
Fra beretningen skal her blot gentages, at:
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”Det er helt afgørende, at vi får flere medlemmer. Vi har forsøgt ved henvendelser til
garnisoner i vort område, men for at være helt ærlig, så er interessen for at kaste sig
ind i vores projekter meget begrænsede.
Vi er derfor nået frem til den konklusion, at hvis vi i kredsen skal have flere medlemmer,
så er det de nuværende medlemmer, der skal hverve dem ved en personlig kontakt.”
Det årlige kontingent blev (uændret) fastsat til kr. 200, som bedes betalt til
Reg.nr.: 9570 Konto: 0011854036, snarest og senest ultimo april. Husk at anføre eget
navn ved indbetaling.
Efter generalforsamlingens valg er kredsstyrelsens sammensætning
uændret.

Efter generalforsamlingen var der frokost (gule ærter), og derefter gav
garnisonskommandanten, oberst Per Rouff, en gennemgang af, hvad der for
indeværende kan siges om det vedtagne forsvarsforlig. Det medførte en spændende
debat om, hvad der kan ske, når forligets intentioner gennemføres. Alt i alt et givende
arrangement med hyggeligt samvær. Pladsforholdene i Garnisonsmuseet tillod ikke et
gruppebillede. Man må nøjes med forretningsførerens ovenstående lille découpage.

Kommende arrangementer
Besøg i Vadehavscentret, Okholmvej 5, Vester Vedsted, 6760 Ribe tirsdag
den 8. maj 2018
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Også for dette arrangement er invitation udsendt direkte til
medlemmerne. Der arrangeres i muligt omfang samtransport, og vi mødes på centret
kl. 10 til mødekaffe med brød. Derefter får vi en guidet rundvisning af ca. 1 times
varighed.
Så er der en beskeden frokost (=”Rugklapper”) hvortil Sydslesvigsk Udvalg
sponsorerer øl/vand.
Om eftermiddagen taler direktør for Sydvestjyske Museer, dr.phil., adj.
professor Flemming Just over emnet: ”Vadehavet – UNESCO-område og
oplevelsesøkonomi”
Kuvertpris for alt dette, inklusive billetter og guide: Kr. 250, som betales
kontant til kassereren ved mødet. Tilmelding: Snarest og senest mandag den 30. april
til forretningsføreren.
Ved tilmelding bedes det oplyst
- om man selv har arrangeret samkørsel, og med hvem,
- om man har behov for transport,
- om man har ledige pladser at tilbyde, og hvorfra/til.
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


MINDEHØJTIDELIGHED
Mindehøjtideligheden for de faldne USAAF flyvere i Danmark under 2.
verdenskrig på 75 årsdagen for den første nedskudte flyver i dansk territorialfarvand.
”Så´n en tidlig søndag morgen, er der ingen brug for mig. Alle andre holder fridag, slapper af, kun ikke
jeg” (og kun 3 andre bestyrelsesmedlemmer fra Nordjysk kreds) i John Mogensens tekst.

Vi stod op søndag den 4. marts til busafgang til mindehøjtidelighed i Esbjerg,
hvor forsvaret havde stillet bus til rådighed. Vi samlede heldigvis vore medlemmer op i
Randers og Århus, så bussen blev fyldt. Fyn, Midt- og Sønderjylland kørte selv, og det
skal de have tak for.
Vi ankom i god tid til Treenighedskirken til en kort rundvisning, specielt omkring
de kæmpestore glasmosaikgavle, derefter serverede vort medlem major Morten
Pedersen og to af hans venner varm aspargessuppe til en kold dag.
Mindegudstjenesten med præludium af Prins Jørgens March, hvor de danske og
amerikanske faner blev ført ind. Gudstjenesten blev forrettet af sognepræst Inger Lisby
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Schmidt, som havde googlet mere, end jeg havde skrevet til hende. Hun indledte med
at mindes de amerikanske flyvere, der mistede livet over Danmark på 75 års dagen,
den 4. marts for den første nedskydning, hvor britiske og amerikanske flyvere bragte
store ofre til stor hjælp for de europæiske allierede. Den dag i dag trækker det dybe
spor i deres familier. Vi har ikke kendt de afdøde, heller ikke set dem, men deres indsats
må ikke glemmes. De døde for, at vi andre kunne opnå frihed igen.
Efter prædikenen læste jeg op om:
De allierede overflyvninger over Danmark under 2. Verdenskrig.
• Angreb og bombning af tyske installationer i Danmark, SOE flyvninger til
Danmark og Polen samt
• Overflyvninger over Danmark/dansk territoriefarvand til mål i Tyskland, Polen og
mineudlægning i Østersøen.
Først fra det tidlige forår 1943 begyndte USAAF at flyve over Danmark.
Den første nedskudte USAAF flyver var en Flyvende Fæstning B 17F 42–
5370, som tilhørte 8th Air force, Bomber Group 91BG, Sqd. 324. Den var startet fra
Bassingbourn i England og havde bombet rangerbanegården i Hamm i Tyskland.
Den blev nedskudt efter bombningen, og 9 ud af 10 besætningsmedlemmer omkom.
Pilot 1Lt Harrold H. Henderson, blev fundet i havet ved øen Borkum og hviler nu i
Pennsylvania, USA.
Co-pilot 2Lt Leslie B. Zubiri, fundet ved Skallingen, begravet i Gravlunden, opgravet,
hviler nu i American Cemetery i Neupre, Belgien.
Navigatør 2Lt James S. La Rock blev begravet i Holland, opgravet og hviler nu i American
War Cementery Ardennes i Belgien.
Bombekaster 1Lt William J.B. Simpson blev fundet i Frisland Holland og blev begravet i
Pietersbierum, opgravet og hviler nu i Bankston, Alabama, USA.
Radiooperatør T/Sgt. Edward Corrigan blev fundet ved øen Sylt, hviler nu i Ardennes
American Cemetery i Neupre, Belgien.
Skytte S/Sgt James D. Burton Jr. fundet ved øen De Koog Texel, begravet På Texel
kirkegård, opgravet og hviler nu i US cemetery i Lorraine.
Skytte Sgt Hymen Phillips har ingen kendt grav, men er påført mindetavlen på
Netherlands American Cemetery, Margraten, Holland.
Skytte Sgt. John F. Howorusz, har ingen kendt grav, men er påført mindetavlen på
Netherlands AmericanCemetery, Margraten, Holland.
Agterskytte S/Sgt Donald L. Marx blev fundet og blev begravet i Den Helder, opgravet
og hviler nu i Netherlands American Cemetery, Margraten, Holland.
Flt./Engen. T/Sgt Rattle E. Nettles blev reddet ved faldskærm, men blev sendt til tysk
fangelejr.
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Ca. 300 allierede fly styrtede ned i Danmark + ca. 50 i havet. Der omkom ca. 1.700
flyvere, heraf forsvandt ca. 500 i havet. Omkring 1.160 blev begravet i Danmark, men i
1948 blev de opgravet og flyttet til Belgien og nogle til USA. 5 af disse USA-flyvere ligger
stadig i Danmark.
Herefter afholdtes et minuts stilhed, derefter velsignelsen, udgangsbøn, postludium,
og fanerne blev ført ud under afspilningen af ”The Star Spangled Banner”.
Efter den kirkelige handling kørte bussen ud til Gravlunden, hvor vi lagde kranse
ved det store kors.

Første krans var fra den Amerikanske ambassade København lagt af United
States Air Force Attaché Lieutenant Colonel Scott G. Johnson, de næste af major Peter
Borre Fighter Wing Skrydstrup, for det danske flyvevåben, major Oluf Eriksen
Silkeborg, for Danske Flyvere. Kaptajn Erik Hansen Odense for 4. maj Komiteen, 1.
viceborgmester Susanne Dyhreborg, Esbjerg en krans fra Esbjerg by og F/LT Franz
Strehle, Aalborg en krans fra vor forening.
Nu var der ganske få minutter til at defilere forbi korset, indtil 2 F-16 fly fra
jagerberedskabet i Skrydstrup kom forbi i lav højde og markerede mindet.
Bussen kørte os tilbage til Treenighedskirken, hvor kirken serverede
eftermiddagskaffe ledsaget af borgmesterens kage hertil. Til slut en god, kort tale fra
viceborgmesteren, der rørte os dybt. Vi tog afsked med kirken og begav os omkring
Esbjerg havn inden hjemkørslen.
Franz Strehle
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Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER
MEDDELELSER Nr. 220 (Juli-august 2018)
MEDDELELSER Nr. 221 (September-oktober 2018)
MEDDELELSER Nr. 222 (November-december 2018)
MEDDELELSER Nr. 223 (Januar-februar 2019)

DEADLINE

UDSENDELSE

01 JUN 2018
01 AUG 2018
01 OKT 2018
01 DEC 2018

15 JUN 2018
15 AUG 2018
15. OKT 2018
15 DEC 2018

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

Hvad
Foredrag
Mindehøjtidelighed
Udflugt
Udflugt 15.-19. maj
Forårstur
Skydning
Forårs-/sommertur
Skydning
Åben Hede
Nijmegen March
Skydning
Skydning
Skydning
Skydning
Skydning
Skydning
Skydning
Flagdag
Efterårstur
Udflugt
Foredrag
Foredrag
Foredrag
Foredrag
Foredrag
Julefrokost
Stiftelsesfest

Hvem

Hvor

Fyn
Fyn
Sydjyske
Nordjyske
Fyn
Midt- og Vestsjælland
København
Midt- og Vestsjælland
Fyn
Fyn
Fyn
Midt- og Vestsjælland
Fyn
Midt- og Vestsjælland
Midt- og Vestsjælland
Fyn
Fyn
Fyn
Fyn
Midt- og Vestsjælland
Fyn
København
København
København
København
Fyn
København

Dannevirke
Ansgar Anlæg
Vadehavscentret
Besøg i Tyskland
HJVD Fyn, Højstrup
Bredetved
Dragør Fort
Bredetved
Oksbøl
Nijmegen, Holland
Skallebøllecentret
Bredetved
Skallebøllecentret
Bredetved
Bredetved
Skallebøllecentret
Skallebøllecentret
Ansgar Anlæg
HJVD Fyn, Højstrup
Politigården, Næstved
Dannevirke
Kastellet
Kastellet
Kastellet
Kastellet
Dannevirke
Kastellet

Redaktionen afsluttet den 6. april 2018
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Hvornår
17 APR 2018 – 19:00
04 MAJ 2018 – 19:00
08 MAJ 2018 15 Maj 2018 17 MAJ 2018 – 07:30
17 MAJ 2018 – 18:00
14 JUN 2018 – 09:45
14 JUN 2018 – 18:00
22-24 JUN 2018
17-20 JUL 2018
07 AUG 2018 09 AUG 2018 – 18:00
14 AUG 2018 16 AUG 2018 – 18:00
19 AUG 2018 – 09:00
21 AUG 2018 28 AUG 2018 05 SEP 2018 20 SEP 2018 – 07:30
27 SEP 2018 09 OKT 2018 – 19:00
11 OKT 2018 – 19:00
25 OKT 2018 – 19:00
08 NOV 2018 – 19:00
22 NOV 2018 – 19:00
07 DEC 2018 – 13:00
13 DEC 2018 – 12:00

