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MEDDELELSER 
 
Nr. 129                                             Maj – Juni                                              2003 
 
 
Læs om: 
 
- Kredsenes aktiviteter i forårsmånederne – og i nogle 

tilfælde datoer lidt længere frem i tiden. 
 
- Samspillet mellem ”Meddelelser” og vor nye hjemmeside 

(side 2 og 7). 
 
- Rejser (side 5 og 14). 
 
- Omtale af et par nye bøger (side 15 og 16). 
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- Lidt vejledning fra redaktøren (side 7). 
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Fællesstyrelsen 
 
Landsformand: Generalløjtnant Ove Høegh-Guldberg Hoff 
Bavnegårdsvej 41 I, 2820 Gentofte, Telefon: 39682027. 
e-mail: ovehoff@tdcadsl.dk
 
 
Næstformand: Formanden for Københavns Kreds, forskningsbibliotekar D.B., 
major Jørgen Larsen, Digterparken76, 2750 Ballerup Telefon: 44662548. 
e-mail: jalarsen@larsen.mail.dk
 
 
Forretningsfører: Major Flemming Holmgreen Rasmussen. Annexgårdsvej 4, 
Kirke Værløse, 3500 Værløse. Telefon: 44481885. 
e-mail: hf.holmgreen@privat.dk
 

 
    Meddelelser fra Fællesstyrelsen 
 
 
Om årsmødet den 26. april. 
 
Referat af mødet bringes i næste nummer af ”Meddelelser”. 
Det vil også være muligt at se de væsentligste beslutninger på www.fouat.dk  
allerede fra den 19. maj. 
 
Gennem den seneste måned har kredsene bidraget med gode ideer til udformning 
af foreningens kommende hjemmeside. Det takker vi meget for! 
Det er naturligvis alle impliceredes håb, at det på årsmødet bliver besluttet at 
arbejde videre med sagen.  
 
For at sikre, at alle kan forstå og udnytte dette nye og hurtigere kommuni-
kationsmiddel, kan man på side 7 se lidt om relationerne mellem ”Meddelelser” 
og hjemmesiden.   
Der vil blive informeret yderligere i næste nummer. 
 
Fællesstyrelsen ønsker alle et herligt forår! 
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Københavns Kreds 
Formand: Forskningsbibliotekar D.B., major Jørgen Larsen, Digterparken 76, 
2750 Ballerup. Telefon: 44662548. e-mail: jalarsen@larsen.mail.dk 
Forretningsfører: Major Bent Axel Kongsbach, Blomsterager 512, 2980 Kokke-
dal. Telefon: 49145023. Giro 6403182.  
 
 
Foredragssæson 2003-I 
Torsdag den 27. februar afsluttede professor Ditlev Tamm foredragssæsonen med 
en interessant gennemgang af ”Retsopgøret efter besættelsen”, hvor opgøret 
havde sit udspring i modsætningsforholdet ’Samarbejde og Modstand’. Et af 
hovedproblemerne var modstandsbevægelsens synspunkt om og forventninger til 
en ekstraordinær lovgivning kontra det officielle Danmarks ønske om, at opgøret 
blev administreret ved eksisterende domstole og andre myndigheder 
(normalisering). Ditlev Tamms redegørelse afklarede hos flere af de 45 
fremmødte det måske mest omtvistede emne i den nyere danske retshistorie. 
(Læs mere i Ditlev Tamm: Retsopgøret efter besættelsen, Jurist og  
Økonomforbundets Forlag 1984) 
 
Generalforsamling 2003  
Denne blev afholdt den 13. marts i Kastellet og blev indledt ved formandens 
mindeord over afdøde generalmajor Niels-Aage Rye Andersen, der var 
landsformand fra 30. juli 1988 til sin død i 2002. Rye var med sin bopæl på 
Frederiksberg medlem af Københavns Kreds. 
 
Med Jørgen Ott som dirigent gennemførtes generalforsamlingen efter 
foreningens regelsæt, hvor formanden sekunderet af Gregers Djørup fra 
skydeudvalget aflagde beretning om det forløbne år. Regnskabet, revideret af 
Carson B. Brockmeyer, blev gennemgået af Bent A. Kongsbach, hvorefter såvel 
beretning som regnskab blev taget til efterretning/godkendt. 
Formanden skitserede virksomheden i den nu igangværende sæson, der i store 
linier vil følge de seneste års forløb. Forslag til aktiviteter er i øvrigt velkomne, 
men vedrørende rejser henviser bestyrelsen til eventuelt at tilmelde sig øvrige 
kredses arrangementer. 
Den efterfølgende valghandling resulterede – efter gen- og nyvalg - i følgende 
sammensætning af samlede bestyrelse, idet parentesen angiver, hvornår den 
enkelte er på valg: 
 
Formand: Jørgen Larsen (2005). 
Bestyrelsesmedlemmer: Knud Rasmussen (2004), Hans Schrøder (2004), Lene 
Sundberg (2004), Kjeld Hjorth (2004) og Ingrid Daege (2005). 
Suppleanter: Kurt Jacobsen (2004) og Gregers Djørup (2004). 
Revisor: Carson B. Brockmeyer (2005) og suppleant Finn Asmussen (2004). 
Repræsentant til Fællesstyrelsen: Erik V. Olesen (2005). 
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Skydeudvalg: Gregers Gjørup, formand (2004), Kurt Jacobsen (2005) og Knud 
W. Larsen (2004). 
 
Ib Segner afgav sit sæde i bestyrelsen, men vil fortsætte som særlig kyndig på en 
række områder med tilknytning til hans erhverv. Ib skal have tak for mange års 
arbejde for vor kreds. 
 
Årskontingentet for 2004 blev fastholdt på 150 kr til trods for, at der kan 
forudses en stigning i kredsens bidrag til Fællesstyrelsen på 10 kr. pr. medlem. 
 
Bestyrelsen havde modtaget forslag til ændring af vedtægterne, hvor 
’repræsentanten fra Københavns Kreds i Fællesstyrelsen’ synes historisk 
betinget. Sagen blev udskudt indtil en større revision af vedtægterne kunne være 
påtrængende. 
Under Eventuelt modtog bestyrelsen atter anke over, at det fortsat var vanskeligt 
for de tilstedeværende tydeligt at høre visse foredragsholdere. De foretagne tiltag 
havde ikke afhjulpet forholdet tilstrækkeligt. 
Efter kort introduktion af FOUAT hjemmeside afsluttede formanden årets 
generalforsamling med tak til medlemmerne for opbakning året igennem, til 
bestyrelsen for dens store indsats og til Ott for at have påtaget sig aftenens hverv 
som dirigent.  
 
Efter generalforsamlingen talte landsformanden, generalløjtnant Ove Høegh-
Guldberg Hoff, over mulighederne for rationalisering af forsvarets øverste 
ledelse. Et indlæg med megen aktualitet i tidens debat og tankevækkende for de 
30 tilhørere. 
 
Klipfiskefrokosten  
den 28. marts havde i år tiltrukket 17 gourmeter, som nød godt af kokken Knuds 
tilberedning af denne herlige spise. 
 
Forårsekskursion 
er under forberedelse til Tøjhusmuseets særudstillinger tirsdag den 13. maj kl. 
1030-1200. Besøget vil omfatte udstillingen ”Russiske gallauniformer på  
kejserinde Dagmars tid” og eventuelt fulgt op af udstillingen ”Vaagen mand er 
ond at vække; Svenskekrigene 1563-1720”. Omfanget vil afhænge af 
tilslutningen til arrangementet. 
Der påtænkes eventuelt et frokostarrangement i nærområdet. 
Af praktiske grunde bedes interesserede medlemmer tilkendegive ønske om 
deltagelse snarest belejligt og ikke senere end 30. april til formanden  
(44662548). 
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Skydning på pistol 
Af hensyn til nye medlemmer genoptrykkes følgende: 
Før vi ser os om, er foråret over os – og vi skal i gang med skydningen igen. 
Med sædvanlig velvillighed har man tildelt os alle de skydedage (baner), vi har 
bedt om for foråret, nemlig: 
- 24. april , 
-     8. , 15.og 22. maj samt 
-     12. juni. 
Alle dage er torsdage, og der skydes fra kl. 9.00 til ca. 12.00 på Sjælsø 
Skydebaner. 
Vi har mange gode skytter, men vi mangler lidt bredde, så vi ikke rammes for 
hårdt (landspræmieskydningen!), hvis en enkelt skytte eller to har forfald. Så, nye 
skytter - tøv ikke med at møde op! Ring eventuelt til skydeudvalgsformanden 
(48792033) om kørselsvejledning og andre praktiske forhold. 
      

 
Rejser 
 
Den krigshistoriske rejse til Normandiet 
Den rejse til Normandiet, som rejsebureauet Cultours tilbød i juni 2003, er 
allerede udsolgt. 
Til gengæld er der arrangeret en tilsvarende tur fra 4.-10. oktober – også med 
næstformanden i Midt- og Vestsjællands Kreds, oberstløjtnant Hans Jürgensen 
som rejseleder. 
 
Ligesom turen i juni giver denne tur  mulighed for at repetere ”operative over-
vejelser” på et passende højt og værnsfælles niveau. Den vil også give mulighed 
for en rigtig god forplejning (og det har vi soldater aldrig haft noget imod). 
Turen begynder ved Dunkerque, hvor fase 1 sluttede i 1940. Vi vil se på Dieppe, 
der var generalprøven på en invasion i 1942. Vi vil besøge landgangsstrandene 
og mange af de museer, som belyser invasionen, og vi vil også bevæge os ind i 
landet for at se på nogle af de operationer, der fandt sted efter invasionen. 
Er du interesseret? Så kontakt Cultours (86 10 86 05), men husk, at det kun er på 
turen i juni samt på turen 4.-10. oktober, at H.J. Jürgensen er rejseleder. 
Turen i oktober koster kun 5.295 for en uge i delt dobbeltværele. Hvis du vil 
have enkeltværelse er tillægget  1200 kr.  
 
Cultours arrangerer i øvrigt andre rejser for krigshistorisk interesserede. Kig på 
hjemmesiden www.cultours.dk. 
 
Se også side 14 om Franz Strehles rejser. 
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Storstrøms Kreds 
Formand: Oberst Leif Sandahl, Hovedgaden 88, 4750 Lundby.  
Telefon: 55767270, e-mail: isandahl@get2net.dk.  
Forretningsfører: Premierløjtnant Jørgen Simonsen, Skansevej 5, 4862 Guldborg. 
Telefon: 54770547, e-mail: skansehuset@mail.tele.dk. 
 
 
Generalforsamlingen 
Blev afholdt den 17. marts, hvor de 30 fremmødte havde en god og hyggelig 
aften. 
Efter mindeord for for de i 2002 afdøde medlemmer og fællessang blev Carsten 
Petersen valgt til dirigent. 
Formandens beretning omfattede blandt andet ros til bestyrelsen, og selv om 
medlemstallet er fastholdt, opfordres alle til at deltage aktivt i hvervning af nye 
medlemmer samt til at slutte op om de ca. 20 meddelte arrangementer i løbet af et 
år. Der er for mange medlemmer, der ”snyder sig selv” for en relevant 
information og det kammeratlige samvær. 
Ros til det gode samarbejde med ROID, Folk&Forsvar samt de mange 
forsvarspositive foreninger i amtet. Også ros til skydeudvalget og de mere end 20 
skytter, der gennemførte skydeuddannelse/-konkurrence. 
Regnskabet for 2002 var i orden, og kontingentet fastholdes på 110 kr. for 2003. 
Det lægges op til Fællesstyrelsen at rationalisere (som vi gør) i stedet for 
tankerne om at kræve øgede indtægter fra kredsene. 
Kredsen vil søge at give information om lige så mange aktiviteter i 2003 som i 
det netop afsluttede år. Oplysninger om oprettelse af FOUAT-hjemmeside medio 
2003 vil tilgå medlemmerne. 
Der var genvalg på alle bestyrelsesposter, mens oberstløjtnant O.A.B.C. Hansen 
blev valgt som 1. suppleant, kaptajn Kamma Rasmussen som revisor og kaptajn 
Sonja Linder som revisorsuppleant. 
Efter en hyggelig spisning og kaffe orienterede chefen for Hærhjemme-
værnsdistrikt Lolland-Falster, major Steen Nielsen, om status i opbygningen af 
3000-mandsstyrken på Lolland-Falster, om distriktets uddannelse af stabs-
personel efter de samme principper som i hæren, samt om føring af hjemme-
værnsenheder under den nye koncept for det lokale forsvar. – Vi sluttede med 
fællessang.     
 
Kommende arrangementer 
- Søndag den 4. maj: DANILOG (STRR) og FAFR/5 REG afholder soldater-

foreningsarrangement på Vordingborg kaserne med start fra ruinterrænet kl. 
1030. (Tilmeldingsfristen var 22. april). 

- Søndag den 4. maj kl. 1930: Mindehøjtidelighed for allierede flyvere på 
Svinø Kirkegård. Ingen tilmelding, men kom i god tid. 

- Skydning på Kulsbjerg skydebane begynder med træning på mandagene 26. 
maj og 2. juni samt tirsdag den 10. juni. Alle dage med start kl. 1800. 
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- Præmieskydning afvikles tirsdag den 17. juni kl. 1800 efterfulgt af 
kammeratligt samvær på Stensved Kaserne, hvor forretningsføreren arran-
gerer spisning og præmieoverrækkelse. 

Ved såvel træningsskydninger som præmieskydning er der et startgebyr på 20 kr.     
 
Reserver allerede nu dagene til følgende arrangementer: 
- Gardehusarregimentet afholder ”åbent hus” samt soldaterjubilæum for SJLR 

(4 REG) på Antvorskov Kaserne den 23. august. – Og så er Hesteskorten 
flyttet fra Næstved til Antvorskov den 1. august! 

- ROID inviterer på militærhistorisk tur til Stevns lørdag den 6. september 
(bemærk den ændrede dato!). Nærmere oplysninger om turen kan indhentes 
hos samt tilmelding ske via kaptajn S.E. Kørvell (54434012) i august måned. 

 

 

 
Redaktøren har ordet 
Redaktion af ”Meddelelser” og hjemmesiden www.fouat.dk er fremover 
parallelle. Det er naturligvis fordi, der kun bør være uoverensstemmelse mellem 
tekst og oplysninger i de to medier, når der sker ændringer til det tidligere 
oplyste. 
Redaktøren af ”Meddelelser” er også redaktør af hjemmesiden.  
For at give kredsene mulighed for at bruge de to medier hensigtsmæssigt, følger 
her et par vejledende bemærkninger: 
Stof til ”Meddelelser”: 
- Tidspunkt m.v. for aflevering af stof til følgende nummer er altid anført på 

bladets bagside. 
- Bidrag tilsendes pr. e-mail som vedhæftet WORD-dokument. 

Ved edb-nedbrud, er det naturligvis fortsat muligt i sådan en nødsituation at 
sende et almindeligt brev med teksten.  
MEN: Med det omfang arbejdet med bladet det seneste år har taget, får det 
”den gamle redakteur” sig til at føle sig som en skrivemaskinedame. Den 
følelse er ikke rar, når jeg ved hvor let det ville være for jer at aflevere stoffet 
på en måde, der reducerer min arbejdsindsats med mindst 60%! 

-    Ring til mig og drøft sagen, hvis ”mail-eksercitsen” giver problemer!  
Stof til hjemmesiden: 
Hjemmesiden er et hurtigt middel til oplysning om forhold, der ikke kan vente til 
næste udsendelse af ”Meddelelser”. Her er et par råd: 
- Nye aktiviteter, ændrede datoer m.v. kan indsendes løbende. 
- Skal sendes til både web-master Peter Thomsen (pbt@soroe.dk) og redak-

tøren  (volden1@mail.dk) senest en fredag.  
- Efter redaktion vil stoffet normalt være optaget på hjemmesiden den følgende 

mandag.  Næste opdatering (aflevering af stof) står på hjemmesidens forside. 
- I ferieperioder sker opdatering ikke ugentligt. Spørg, hvis aktuelt. 
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Midt- og Vestsjællands Kreds 
Formand: Oberst Karl Johan Nilausen, Munkevænget 4, 4300 Holbæk.  
Telefon: 59436155.  e-mail: karlnilausen@post.tele.dk
Forretningsfører: Kaptajn Jørgen Helstrup, Jyllandsgade 8R, 4100 Ringsted.  
Telefon: 57615717.e-mail: helst@c.dk  
 
 
 
Generalforsamlingen 2003 
 
Kredsens ordinære generalforsamling  blev afholdt den 11. marts klokken 1900 
på Ringsted kaserne med deltagelse af  22 af foreningens 63 medlemmer. 
Formanden bød velkommen. Svend Volden blev valgt som dirigent. 
Formandens beretning, som var udsendt sammen med indkaldelsen til 
generalforsamlingen, blev godkendt. Regnskabet blev godkendt. 
Kontingentet blev foreslået forhøjet fra nuværende 100,00 kr. pr år til 110,00 kr. 
pr. år. Baggrunden for dette er den varskoede forhøjelse af kredsens bidrag til 
landsforeningens drift. Kontingentforhøjelsen blev godkendt. 
Bestyrelsens liste over emner til det kommende års arrangementer blev forelagt 
af  næstformanden Mogens Røgind, som opfordrede til en generel drøftelse, hvor 
også idéer og emner fra medlemmerne indgik. Drøftelsen udmøntede sig i en 
opdateret liste af forskellige aktivitetsmuligheder. Det videre arbejde blev 
derefter overladt til bestyrelsen. 
 
Efter de lovbestemte valg og konstitueringen på første bestyrelsesmøde er 
kredsens bestyrelse (tallene i parentes angiver, hvornår den enkelte er på valg): 
Formand:   Karl Johan Nilausen (2004) 
Næstformand: Hans Jürgen Jürgensen (2005) 
Forretningsfører: Jørgen Helstrup (2004) 
Kasserer:  Per Darville (2005) 
 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Mogens Røgind (2005), Holger Janns (2004) og 
Orla Lehmann (2004).  
 
Suppleanter:  Lise Mathiesen (2004) og Steen Gildberg (2004). 
Revisorer:   Kaj Hansen (2004) og Eigil Østergård (2005). 
Revisorsuppleant: Nils Ole Kajhøj (2005). 
 
 
Generalforsamlingen drøftede den positive ændring i årsmødets indhold samt 
eventuelle deltagere. Endvidere drøftede man aktivitetsniveauet, og der blev 
principielt fastlagt et niveau på 4-5 arrangementer årligt. Herudover kommer 
årets generalforsamling samt vores skydninger. Det blev foreslået, at vi som 
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tidligere år, skulle gennemføre et arrangement i januar-februar. Forslaget blev 
taget til efterretning. 
 
Formanden takkede for Jørgen Fried Pedersens engagement og arbejde i kredsens 
bestyrelse og afsluttede med at takke Svend Volden for en myndig og smidig 
afvikling af  årets generalforsamlingen. 
 
Efter generalforsamlingen orienterede formanden om det tilsendte udkast til 
foreningens hjemmeside. Hjemmesiden vil blive endeligt introduceret på 
årsmødet. Derefter vil foreningen have en offentlig tilgængelig hjemmeside. Det 
umiddelbare indtryk var stor tilfredshed. 
 
Herefter introducerede formanden aftenens foredragsholder, som var major Klaus 
Helsted, chef for Flyverhjemmeværnsdistrikt 3. Emnet var: Flyverhjemme-
værnets – herunder specielt Luftmeldekorpsets – udvikling med vægt på opgaver, 
organisation og materiel samt det nye meldesystem kaldet ”VERDI”. Efter et 
levende og inspirerende indlæg var der stor spørgelyst.   
 
Årets aktiviteter: 
 
Årets aktiviteter vil fremover også være at se på foreningens hjemmeside: 
www.fouat.dk   
 
Kredsens skydninger i år gennemføres på pistolbanen ved Antvorskov og er 
planlagt således: 
Tirsdag den 20. maj klokken 1900:   Træningsskydning. 
Tirsdag den 12. august klokken 1900: Træningsskydning. 
Søndag den 7. september klokken 1000: Pokalskydning med den popu-    

lære efterfølgende frokost. 
Ansvarlig for skydningernes planlægning og gennemførelse: Holger Janns. 
Tilmelding til forretningsføreren senest fredagen før nævnte træningsskydning. 
Pris kr. 20,00. 
Nærmere omtale af Pokalskydningen herunder tilmelding m.v. vil ske i et senere 
nummer af ”Meddelelser”. 
 
Kredsen gennemfører lørdag den 21. juni en familieudflugt til ”De Kongelige 
Stalde” hvor vi også får set ”Den Kongelige Vognpark”. Major M. Mentz har 
med stor velvilje accepteret besøg på en dag, hvor det også vil være muligt for 
familien at deltage. Efter dette arrangement besøger vi ”Arbejdermuseet”,  hvor 
hverdagslivet i arbejdermiljøet skitseres gennem de fire faste udstillinger, som 
blandt andet er: ”Trange tider – en lejlighed fra 1930érne” og ”Familien Sørensen 
– en arbejderfamilie på Østerbro 1985-1990”. Efter disse to besøg er det 
frokosttid og vi finder et sted at spise. Herefter er der fri manøvre – så kan 
familien selv planlægge andre spændende gøremål, når man nu alligevel er i 
hovedstaden. 
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Familiearrangementet vil løbe op i max. kr. 50,00 pr. person, som dækker 
indgang m.v. ved begge besøg. Eventuel udgift til mad kommer oveni. 
Deltagerne mødes ved ”De Kongelige Stalde” , Ridebane 12, København senest 
klokken 0945. Forventet afslutningstidspunkt ca. klokken 1400. 
Eventuel samtransport koordineres efter tilmeldingen, som skal foretages til 
forretningsføreren senest fredag den 13. juni 2003.  
 
Tirsdag den 26. august er der ”Artilleriaften” på Holbæk kaserne. Indholdet 
bliver to indlæg: ”Det Sjællandske Korpsartilleri” og ”Holbæk som 
Garnisonsby”  
Aftenens to foredragsholdere er oberstløjtnant V.F.Godtfredsen, som til daglig er 
stabschef ved korpsartilleriet, der i dag er Danske Divisions artillerienhed samt 
major af reserven Uffe Smistrup, som har forrettet tjeneste på Holbæk kaserne i 
årene 1961 – 1980. I første foredrag vil indgå udviklingen ved korpsartilleriet og 
i andet foredrag vil indgå orientering om Sofielundlejren, Bredetved skydebaner 
m.v. 
Kredsen håber, at vi den aften kan samle rigtigt mange tilhørere, idet vi agter at 
indbyde Feltartilleriforeningerne fra Holbæk og Ringsted samt interesseret 
personel fra Hærhjemmeværnsdistrikt Odsherred til at deltage i dette spændende 
arrangement.  
Der vil være en egenbetaling på 20 kr., som blandt andet dækker kaffe med brød. 
Vi mødes ved Hærhjemmeværnsdistrikt Odsherred, Anders Larsensvej 2, 
Holbæk senest klokken 1850. Forventet afslutningstidspunkt klokken 2200. 
Tilmelding til forretningsføreren (57615717) senest tirsdag den 19. august 2003.  
 
Noget ude i fremtiden – men noter datoerne! 
I uge 43-44 planlægges et foredrag. Indhold, sted m.v. er endnu ikke faldet på 
plads. Mere i senere nummer af ”Meddelelser”. 
Kredsen gennemfører torsdag den 4. december et familiebesøg ved ”Grafisk 
Museum” i Slagelse, hvor vores vært er Orla Lehmann. Vi skal se sættemaskiner 
og ældre trykkerimaskiner, alle funktionsduelige. Vi vil også få forevist, hvordan 
en opsats fra gamle dage blev til. Nærmere omtale af arrangementet i senere 
nummer af ”Meddelelser”. 
I januar-februar 2004 har bestyrelsen tænkt sig en foredragsaften, hvor indholdet 
er hentet fra Søværnet. Vi håber på at kunne gennemføre arrangementet på 
Flådestation Korsør. Nærmere om dette i senere nummer af ”Meddelelser”. 
Generalforsamlingen i 2004 gennemføres tirsdag den 9. marts klokken 1900-
2200 på Ringsted kaserne. I forbindelse med generalforsamlingen vil der som 
vanligt være et aktuelt foredrag. 
 
 
Tilbud fra andre kredsen samt samarbejdsforeninger: 
Se foreningens hjemmeside, hvor alle aktiviteter, som vi kan deltage i er anført i 
datoorden. 
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Fyns Kreds 
Formand: Oberstløjtnant Leif K. Nielsen, Ådalen 18, Gummerup, 5620 
Glamsbjerg. Telefon: 65942353. 
Forretningsfører: Kaptajn Erik Lykke Pedersen, Pilevangen 22, 
5210 Odense NV. Telefon: 66163491. Giro: 9 03 47 30. 
 
 
 
Mindehøjtidelighed den 4. maj 
Som sædvanlig afholdes der mindehøjtidelighed den 4. maj kl. 1900 ved minde-
lunden i Ansgar Anlæg, Odense. 
Efter mindehøjtideligheden afholdes der mindegudstjeneste i Ansgar Kirke. Hele 
arrangementet er offentligt og er med til at vise respekt for de, der gjorde en 
indsats for den frihed, som vi alle nyder godt af i dagens Danmark. 
 
Bustur – ud i det fynske forår 
Turen gennemføres tirsdag den 13. maj fra klokken 0900 til ca. 1730. 
Vi udforsker egnen omkring Assens, hvor vi opsøger historiske og andre 
spændende steder: 
- Øksnebjergstenen (slaget den 11. maj 1535 under Grevens Fejde). 
- Veteranbilmuseet ved Ståby Teglværk. 
- Hviids japansk inspirerede have ved Landsbyen Å. 
Hvis der skulle være yderligere tid, vil denne blive brugt til en tur på Helnæs. 
Omkring middagstid tager vi en stund med den medbragte madkurv. 
Nærmere vil tilgå kredsens medlemmerne. 
 
Besøg på Odense Brandstation 
I regi af Fyns Militærhistoriske Samling inviteres til besøg på brandstationen  
tirsdag den 17. juni kl. 1930. 
Mødested: Hydro-Texaco, Åsumvej. 
 
Fyns Kreds ønsker alle en god sommer. 
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Sydjyske Kreds 
Formand: Oberst Leif Hommel Nielsen, Jeppe Aakjærsvej 8, 6100 Haderslev. 
Telefon: 74532566. 
Forretningsfører: Major C.F. Aakerlund, Damstien 16, 6100 Haderslev.  
Telefon: 74522679. 
 
Generalforsamling 2003 
blev afholdt den 26. marts 2003 i Gamle Hovedvagt, Fredericia med 22 af 
kredsens 63 medlemmer. 
 
Formanden indledte med at mindes vore to afdøde medlemmer, oberstløjtnant 
L.G. Ipsen, Oksbøl, og major O.C. Olsen, Haderslev. 
 
Til dirigent valgtes kaptajn S.B. Halkier. 
  
Valg til bestyrelsen:  
- Major I.M. Terkildsen blev genvalgt til kredsstyrelsen for to år. 
-    Oberstløjtnant K. Jepsen blev genvalgt som kredsstyrelsessuppleant for et år. 
- Major N.B. Juul blev genvalgt som revisorsuppleant for to år. 
 
Kredsstyrelsen har herefter følgende sammensætning: 
-   Oberst Leif Hommel Nielsen (formand) 
-   Major I.M. Terkildsen (næstformand) 
-   Major C.F. Aakerlund (forretningsfører). 
 
Kontingentet for 2004 fastsattes til 125 kr. 
 
Under Generalforsamlingen deltog vore damer ledet af museumsinspektør Søren 
Jakobsen i en interessant orientering om og rundvisning på Mosaisk Begravelses-
plads i Fredericia. 
Generalforsamlingen sluttede med en hyggelig frokost i Gamle Hovedvagt. 
Referat af generalforsamlingen vil blive sendt kredsens medlemmer. 
 
Kommende arrangementer: 
- Onsdag den 11 juni 2003 kl 1100-1300 besøger vi Zeppelinmuseet i 

Tønder og hangaren, hvor vi får en orientering ved vagtmester Manfred 
Petersen. Derefter fortsætter vi til den nedlagte Tønder kaserne, hvor major 
Hertz Nielsen vil fortælle om kasernens historie. 

     Vi spiser vor medbragte frokost på kasernen.  
      Indbydelse vil blive sendt til  medlemmerne.  
- Landspræmieskydning 2003 søges gennemført i uge 39 i Varde. 
- Foredrag søge afholdt i efteråret 2003 eller foråret 2004. 
-    Generalforsamling 2004 afholdes i marts 2004 i Varde eller Oksbøl. 
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Nordjyske Kreds 
Formand: Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg. Telefon:  98126328. 
Forretningsfører: Kaptajn Hartvig Porsborg, Vangen 85, 9400 Nørresundby. 
Telefon: 98178277. 
 
 
Generalforsamling 2003  
blev som annonceret gennemført mandag den 17. marts på Aalborg Søfarts- og 
Marinemuseum og med dagsorden ifølge vedtægterne. 
Formandens beretning, der gennemgik det forløbne år kronologisk, blev 
godkendt. Det reviderede regnskab blev fremlagt af forretningsføreren og blev 
ligeledes godkendt. Kontingentet for det kommende år blev fastsat uændret. 
 
Valghandlingen var hurtigt overstået, og bestyrelsens sammensætning forblev 
uændret: 
- Formand: Franz Strehle. 
- Forretningsfører: Hartvig Porsborg. 
- Sekretær: Leif Nygaard. 
- Bestyrelsesmedlemmer: Per Ehrhorn og Mogens Pedersen. 
- Revisor: Gunnar Albrechtsen. 
- Revisorsuppleant: Knud Friis. 
- Bestyrelsessuppleant: Erik Christensen. 
 
Efter generalforsamlingen blev deltagerne orienteret om de oplevelser, som Poul 
Christensen havde været igennem som soldat i perioden 1942 til 29. august 1943 
og om hans illegale tjeneste fra 29. august 1943 til 4. maj 1945. – En begi-
venhedsrig periode, som kom til at spille en stor rolle for Poul Christensen. 
Kredsen takker for et spændende foredrag!  
 
Et af punkterne var en orientering om Bowlingturneringen, sæson 2002/2003. 
Den traditionelle afslutning var blevet gennemført den 17. marts med 
gennemgang af resultater og præmieoverrækkelse. 
Af de 14 resultater skal her blot nævnes. 
- Ella Nielsen (436 points og pokalvinder). 
- Hans Poulsen (414 points). 
- Gunnar Albrechtsen (401 points) 
Kampen om diplomet for højeste gennemsnit blev vundet af Gunnar Albrechtsen 
med et gennemsnit på 277.1, men hårdt truet af Ella Nielsen (270.7) og Hans 
Poulsen (260.7). 
 
Forårsskydningerne 2003 
starter mandag den 12. maj kl. 1600 på skydebanerne ved Lindholm Høje. De 
følgende skydedage er: 19. og 26. maj samt 2. og 16. juni. 
Duelighedsskydningen gennemføres 16. juni. 
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Forsommerudflugt 
under ledelse af kaptajn Jess Reiner Pedersen gennemføres lørdag den 14. juni. 
 
Mødetid og –sted: Klokken 0900 ved Borremose (knapt en kilometer øst for A 13 
ad vejen mod Års). 
 
Efter et foredrag om Borremose fortsætter turen over Års, Jelstrup, Farsø, 
Strandby, Ertebølle, Trend, Vitskøl Kloster, Ranum og Lendrup Strand til 
Løgstør Rør, hvor vore medbragte madpakker nydes. 
 
Efter foredrag om Løgstør Rør fortsættes over Aggersund til Nørreøksevej 14 i 
Halvrimmen, hvor eftermiddagskaffen indtages. 
 
Bowlingsæson 2003/2004 
Påregnes gennemført med  sæsonstart mandag den 6. oktober kl 1000. 
Derefter spilles på følgende mandage: 
- 13., 20. og 27. oktober, 
- 3., 10., 17., og 24. november, 
- 1. og 8. december, 
- 12., 19. og 26. januar, 
- 2., 9., 16. og 23. februar samt 
- 1., 8. og 15. marts. 
 
 
Rejsetilbud fra formanden for Nordjyske Kreds: 
Militærhistorisk tur til Polen og Tyskland. 
 
Turen gennemføres i juni (4-5 dage). Der startes fra Aalborg med opsamling 
undervejs. 
Den første destination er Szczecin, hvor det første besøg gælder NATO-
hovedkvarteret. Derefter slentrer vi gennem den gamle bydel, hvor vi ser de 
pommerske fyrsters palads, katedralen og de smukke, gamle huse. 
Det næste besøg gælder Festungsfront Oder-Varta Bogen med Werkgruppe 
Scharnhorst (50 meter under jorden) samt et militærmuseum med Østeuropas 
største private samling af polsk og russisk materiel (våben og udrustning) fra 2. 
Verdenskrig.  
Der bliver også tid til at besøge Seelov Museum, den største slagmark på tysk 
jord under 2. Verdenskrig. 
På hjemvejen besøger vi – vi har heldigvis endnu engang fået en tilladelse! – 
STASI-hovedkaveteret og STASI’s undersøgelsesfængsel i Berlin med guide.  
Der bliver også mulighed for nogle timer på egen hånd i den herlige by! 
 
For yderligere oplysninger: Ring til Franz Strehle (98126328). 
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Bøger 
 
”Arméen, der blev glemt” 
er titlen på endnu en bog af et af foreningens medlemmer. Denne gang er det 
forfatteren, journalist (og løjtnant af reserven) Erik Haaest, der den 14. marts 
præsenterede sin seneste bog på ”Militærhistorisk Samling” i Odense, hvor man 
også kunne bese samlingens afsnit om ”The Ex-Army Men 1945”. Både Colonel 
in Chief for ”The Danish Association of Ex-Army Men’s Club 1945”, oberst J.F. 
Jöncke, lokalforsvarsregionens chef, oberst J. Jelstrup og godt 50 andre – også 
veteranerne Carl Christian Hansen og Karl H. Nielsen – deltog i præsentationen 
af den længe savnede bog! 
Og længe savnet er den, for i næsten 60 år har man i den danske militærhistorie 
måttet undvære en beskrivelse af den indsats, som over 2400 unge danske mænd 
ydede i engelsk tjeneste lige efter 2. Verdenskrig. Heller ikke de unge mænds 
oplevelser under den – oftest – tre år lange tjeneste i engelske enheder på 
lokaliteter i hele det daværende britiske imperium, har tidligere været offentligt 
tilgængelige. 
Men hvorfor ”glemt”? – Baggrunden skal nok søges i det forhold, at den danske 
stat under besættelsen havde opfordret danske mænd til at melde sig til tjeneste 
ved Frikorps Danmark. Og bagefter behandlede man dem som forrædere! 
Hvordan kunne staten så umiddelbart efter krigen støtte hvervningen af danskere 
til indsættelse i det, som nogle i dag nok ville kalde imperialistisk 
undertrykkelse? – Om dette politiske og moralske dilemma er årsagen til, at de 
2400 unges indsats blev ”glemt”, kan man kun gisne. 
Men nu er historien skrevet, og de 400 sider er indholdsrige:  
En grundig beskrivelse af hvervningen, udtagelsen, soldaternes økonomiske 
forhold under tjenesten samt den militære grunduddannelse i England. – Og 
mange personlige erindringer giver et indtryk af de vidt forskellige bevæggrunde 
for at lade sig hverve samt af de sproglige vanskeligheder, der undertiden havde 
alvorlige konsekvenser. 
De personlige erindringer, geografiske oplysninger og eksempler på det 
informationsmateriale, som blev udleveret til soldaterne om de i alt 72 forskellige 
destinationer  primært i Asien, Afrika og Mellemøsten, giver et facetteret indtryk 
af tjenesten ved de i alt 42 britiske regimenter. 
Ud over at udfylde et hul i den danske militærhistorie, giver bogen stof til 
eftertanke – både i et historisk perspektiv og i relation til den indsættelse af 
danske styrker i udlandet, som i disse år udgør en af Forsvarets væsentlige 
opgaver. 
 
Erik Haaest: ”Arméen, der blev glemt” er udgivet på Flora Danica Forlag i 2003.    
Ved forudbetaling til Erik Haaest, Halevejen 8, Ristinge, 5932 Humble (check 
eller indbetaling på Svendborg Sparekasse, reg.nr. o860, kontonr. 0000392731) 
kan man  som medlem af Foreningen af Officerer Udenfor Aktiv Tjeneste 
erhverve bogen for 250 kr. (incl. forsendelse). 
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Reserveret postvæsenet 
 
Militære efterretningsfadæser: 
Fra invasionen af Sovjetunionen 1941 til Golfkrigen 1991 
Oberst John Hughes-Wilson’s bog fra 1999 foreligger nu i dansk oversættelse! 
Dette er anledningen til – men ikke begrundelsen for – at omtale denne bog, hvis 
titel for mange nok leder tanken hen på et speciale, der er forbeholdt personer, 
der er ”født med blå briller”. 
Nej, begrundelsen er, at obersten ved at kombinere stor indsigt i efter-
retningstjeneste, militærhistorisk viden og indsigt i politiske sammenhænge har 
kunnet analysere et antal afgørende slag under 2. Verdenskrig (D-dag, 
Barbarossa, Pearl Harbor, Singapore og Dieppe) samt Tet-offensiven i Vietman 
1968, Yom Kippur i Mellemøsten 1973, Falklandsøerne 1982 og Golfkrigen 
1991. Han uddrager også konklusioner, hvor ansvaret for fiaskoen velovervejet  
placeres på det politisk-strategiske niveau, på de operative førere eller på efter-
retningspersonellet.  Eller en kombination af alle tre!      
Bogen indeholder et stort antal spændende oplysninger og sammenhænge, som 
bestemt er nogle timers læsning værd! 
Dansk udgave: P. Haase & Søns Forlag, 2002, 348 kr. Kan også lånes på KGB. 
(Se major Erik Gjerstads 4 sider lange anmeldelse i Militært Tidsskrift  1/2003). 
 
 ”Meddelelser” udgives seks gange pr. år: Primo januar, marts, maj, juli, sep-
tember og november. 
Bladet indeholder interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på resp. kreds-
formænds  og andre bidragsyderes ansvar. 
Eftertryk kun tilladt med Fællesstyrelsens, henholdsvis pågældende kredsfor-
mands tilladelse.  
Redaktion: Oberstløjtnant Svend C. Volden, Orgelvej 1, 4200 Slagelse.  
Telefon: 58527513.  
E-mails foretrækkes og sendes til både den private adresse (volden1@mail.dk) 
og til KGB-adressen (kgb-kat05@mil.dk).  
Indlæg, der sendes som brev, skal være redaktøren i hænde to dage før den 
nedenfor anførte tidsfrist. 
Bidrag til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest 18. juni 2003  
med morgenposten. 
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