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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: jalars@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 
 
 
Årsmøde  2004 i  Aalborg. 
 
Nordjyske Kreds har i år tilbudt at arrangere og afholde FOUATs årsmøde, der 
finder sted onsdag den 21 APR kl. 1100 på Aalborg kaserne.  
 
MØDESTED: Aalborg Kaserne, Nye indgang, Gammel Høvej 34. 
TILMELDING: Franz Strehle (9812 6328), pr. mail ( ks@scanoco.dk) eller til 
kredsens forretningsfører Hartvig Porsborg (9817 8277) senest torsdag den 1. 
april. 
ØKONOMI: Transport til Aalborg og frokost ved de enkelte kredses foranstalt-
ning. 
Der kan arrangeres afhentning på Aalborg station efter nærmere aftale ved til-
melding. 
 
Indkvartering kan arrangeres for medlemmer med pårørende, som ønsker at rejse 
til Aalborg dagen før. 
Nordjyske Kreds planlægger at arrangere en rundvisning i byen for de over-
nattende.  
Bestilling af værelse sker hos major Hollænder (98197741). Indkvartering afreg-
nes individuelt. 
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På tur med Strehle?  
BODENSEE – en overset skønhed. Fra den 24. april til den 2. maj 
 
Vi kører i røgfri langtursbus (men kun med 25 passagerer) og holder pause hver 
anden time, opsamling gennem Jylland, og øboerne opsamles som vanligt på 
Fredericia Banegård.  
Efter en pause i  Padborg, når vi til LANDGASTHAUS ROMANN i NEU 
EICHENBERG, hvor frokosten står på bordet.  
Vi har nu forladt motorvejen og kører på B 27 - gad egentlig nok vide hvorfor 
”storentreprenøren” i trediverne valgte at lægge motorvejen oppe i ”Kasselbak-
kerne” og ikke i det flade landskab ved WERRA floden. Derefter kører vi forbi 
Bad Sooden gennem WEHRETAL og når en lille landsby, KOTHEN , hvor der 
er middag og overnatning. 
Efter et par timers kørsel den følgende dag når vi ROTHENBURG o.d. Tauber, 
den by med flest besøg pr. indbygger i hele Tyskland. Der holdes frokost efter en 
spadseretur gennem den gamle bydel. 
Derefter når vi til HOTEL SENNERBAD, der ligger højt og i kanten af byen 
RAVENSBURG knapt 30 km fra BODENSEE. Efter indkvartering er der 
middag på det hotel, hvor vi skal bo 6 nætter. 
 
De følgende dage er der meget på programmet: 
Vi skal se det ”svenske” subtropiske øparadis MEINAU (45 ha) med palmer, 
appelsiner, citronen og blomster… masser af blomster! Øen ejes af Grev Lennart 
Bernadotte (en fætter til Dronning Ingrid). Vi skal også se FRIDERIKSHAFEN 
med ZEPPELINMUSEET og endnu en ø, nemlig LINDAU, som ligger i  
BAYERN. Lindau er delstatens eneste havneby, men den er til gengæld 
charmerende!. 
Vi bruger også en hel dag i RAVENSBURG, hvor man føler sig hensat til 
middelalderen med byens 14 tårne, ringmur og bygningsværker fra 1500-tallet, 
og endelig et meget fint egnsmuseum. 
 
ØSTRIG besøger vi naturligvis også. Blandt andet går turen til byen BREGENZ, 
der er berømt for sin SEE BÜHNE, en scene ude i søen. Der bliver også 
mulighed for at tage op i en LUFTSEILBAHN til BALKON des BODENSEE 
(1064), stå på vandski på Bodensee eller besøge VORARLBERG LANDES-
MUSEUM (natur, kultur og kunst). 
Vi skal naturligvis også ud at sejle på Bodensee, hvor der går turbåde til 
RORSCHACH i SCHWEIZ. Der bliver ligeledes tid til en tur til KONSTANZ, 
hvor Johannes Hus blev dømt af inkvisitionen.…. Nå, nu må jeg vist til at slutte 
opremsningen (af hensyn til redaktøren!).  
Hjemturen som udturen med overnatning i  KOTHEN. 
 
Kontakt Fanz Strehle (9812 6328)  for yderligere oplysninger og gerne med sup-
plerende ideer til programmet. 
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Københavns Kreds 
Formand: Forskningsbibliotekar D.B., major Jørgen Larsen, Digterparken 76, 
2750 Ballerup. Telefon: 44662548. e-mail: jalars@larsen.mail.dk 
Forretningsfører: Major Bent Axel Kongsbach, Blomsterager 512, 2980 Kokke-
dal. Telefon: 49145023. Giro 6403182.  

 
 
Foredragssæson 2004-I: Alle foredrag afholdes i Kastellets Gl. Varmecentral kl. 
1900 med efterfølgende samvær i Spisesalen, Nordre Magasin. Tilmelding bedes 
foretaget til formand eller forretningsfører så tidligt som muligt og senest 
forudgående tirsdag inden kl. 1200. 
 
Gennemførte arrangementer. 
 
Den 15. januar redegjorde direktøren for Tøjhusmuseet, cand.phil. Ole L. 
Frantzen, opfølgningen af kulturministerens beslutning om indledningsvis at 
lægge Orlogsmuseet sammen med Tøjhusmuseet pr. 1. januar 2004 og senere 
ligeledes at overføre flyvevåbnets samlinger til dette museum. Idéen hermed er at 
sikre den forsvarshistoriske kulturarv i fortid, nutid og fremtid, samt at sikre 
formidlingen af denne.  
Med sin inspirerende og visionære gennemgang overbeviste Ole Frantzen sine 32 
tilhørere om, at en samlet ledelse og forvaltning af midlerne var den rette vej for 
at nå det fastsatte mål. 
 
Den 29. januar delagtiggjorde kommandørkaptajn Flemming Behrndtz 35 
tilhørere i sin viden om konstruktionen af det kongelige, svenske orlogsskib 
VASA ledsaget af godt skitsemateriale og pragtfulde maritime billeder. Skibet 
kæntrede i 1628 efter kun ca. 1 sømils sejlads i den svenske skærgård. Behrndtz 
kom afslutningsvis ind på ansvarsplaceringen, der var ret så vanskelig på grund 
af misforstået loyalitet i samfundets øverste kredse. 
 
Den 12. februar causerede kaptajn Jørgen Holmer over de magtforhold, der 
udviklede sig i Europa tilbage fra midten af forrige århundrede og frem til den på 
baggrund heraf førte danske udenrigspolitik forud for den tyske besættelse af 
Danmark. Det blev anført, at tyske luft- og sømilitære krav fik nok så stor 
betydning for den endelige beslutning om besættelsen 9. april 1940. Holmer på-
pegede, at dansk udenrigspolitik i årevis forud for verdenskrigene blev tilpasset 
tyske interesser. 
Causeriet blev fulgt op af synspunkter og indlæg fra flere af de 34 tilstede-
værende medlemmer. 
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Kommende arrangementer. 
 
Torsdag den 26. februar belyser museumsinspektør Svend E. Albrethsen under 
overskriften ”Slaget om Royan - en fransk 'sejr' i den 11. time” oprettelsen  og 
nedkæmpelsen af den sydligste af de tyske atlantfæstninger, ’Festung Gironde', 
der i løbet af efteråret 1944 blev indesluttet af de allierede omkring de vigtigste 
havne langs den franske Atlantkyst.  
 
Ordinær generalforsamling 2004 afholdes i Kastellet (Gl. Varmecen-
tral/Spisesalen) 11. marts kl. 1900 med dagsorden gældende for ordinære gene-
ralforsamlinger.  
Efter generalforsamlingen vil repræsentanter for Dansk Militærhistorisk Køre-
tøjsforening (DMKF) orientere om foreningen. 
 
Klipfiskfrokost er berammet til 26. marts kl. 1130 i Spisesalen. 
 
Skydning på pistol. 
Nu skal vi snart i gang med pistolskydningen igen. Skydebanedage er tildelt som 
følger: 
14. april, 
29. april, 
13. maj, 
3. juni og 10. juni. 
BEMÆRK, at første skydedag er en onsdag! Alle andre datoer er torsdage.  
Den 10. juni benyttes hovedsagelig som opsamlingsdag. Skydningerne afholdes 
som sædvanlig på Sjælsø Skydebaner fra kl. 9.00 til ca. 12.00.  
Ring eventuelt til skydeudvalgsformanden G. Djørup (48792033) om kørsels-
vejledning og andre praktiske forhold. 
Selv om vi havde god tilgang af nye skytter i 2003 og i høj grad forbedrede vores 
samlede resultat, kan vi stadig bruge et par skytter. Og vi mangler stadig en 
mesterskytte, der kan blande sig i konkurrencen om landspræmierne. Men mød 
blot op – selv om du ikke er verdensmester! 

 
 
Tilbud fra Folk&Forsvar 
 
Formanden for Københavns Kreds henleder opmærksomheden på følgende:   
Den 20. april afholder Folk og Forsvar DebatForum i Kastellet kl. 1630-1830 
med journalisterne Tage Baumann og Lars Hedegaard som indledere.  
Nærmere oplysninger kan indhentes hos generalsekretær Helena Winther, tlf. 
3347 9550 eller på email:  folkogforsvar@fkfr.dk
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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. 
 
 
Siden  sidst. 
 
Kredsen modtog desværre ingen tilmeldinger til de to overlægers foredrag den 3. 
februar. 
Til gengæld var der mange til Folk og Forsvars debatmøde i Cafeteriet på Vor-
dingborg Kaserne den 4. februar. Alle forsvarspositive foreninger m.fl. var invi-
teret (vor kreds gennem vort indlæg til foreningens web-side, da F&Fs oplæg 
først blev modtaget efter vort indlæg til JAN-FEB var udsendt) og det vur-
deredes, at tilhørerskaren var over 300. Men panelet bestod da også af MFerne: 
Helge Adam Møller, Per Kaalund og Søren Krarup ud over repræsentanter fra 
Forsvarskommandoen.  
Hovedemnet var - som ved mange møder i den kommende tid - ændringer i for-
bindelse med et nyt forsvarsforlig fra 2005. Det politiske ønske er, at forsvaret 
skal fremtidssikres, så det kan leve op til de nye og ændrede krav end de, der var 
aktuelle for blot få år siden. Dertil kommer emner som længde og indhold af 
værnepligtstid og Hjemmeværnets deltagelse i fremtidens beredskab. Når 
behovet for fly og skibe samt hær- og hjemmeværnsenheder m.v. er fastlagt, skal 
der kigges på placeringen af uddannelses- og logistiske centre m.fl.  
Der skal under alle omstændigheder spares, hvor dette er muligt. 
Bestyrelsen kan kun pege på, at vore medlemmer får alle tiders chance for at få 
en ajourføring af status i denne sag ved at møde frem til generalforsamlingen den  
29. marts !! 
 
Kommende arrangementer. 
 
Torsdag den 18. marts, kl. 1945: Foredrag på Vordingborg Kaserne, Officers-messen 
(efter F&Fs generalforsamling). Emne: Information om Folk og Forsvar.  
Tilmelding til formanden senest 16. marts. 
 
Mandag den 29. marts, kl. 1800: Spisning efterfulgt af vor egen general-
forsamling i Hjemmeværnsdistrikt Lolland-Falsters lokaler på Stenvej 2 i 
Sakskøbing. 
Særlig information udsendes snarest muligt. 
Tilmelding til forretningsføreren senest 25. marts. 
 
Efter generalforsamlingen giver oberst Jørgen Jacobsen kl. 2000 status vedr. det 
kommende forsvarsforlig. 
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Onsdag den 21. april afholder FOUATs landsledelse, Fællesstyrelsen, årsmøde 
(se side 2), hvor bl.a. emnerne fra  formandsmødet i december 2003 vil blive 
taget op. 
 
Tirsdag den 4. maj kl. 1930 afholdes F&Fs traditionelle mindehøjtidelighed 
på Svinø Kirkegård.  
Ingen tilmelding. - Men husk at komme tidligt - hvis I vil have gode pladser. 
 
Tirsdag den 11. maj kl. 1700 afholder ROIDs sit traditionelle "fyraftensmøde" i 
Vordingborg Kasernes auditorium - og denne gang vil Helge Adam Møller, 
formand for Folketingets forsvarsudvalg, gøre status vedrørende forsvars-
forliget.  
Tilmelding er ikke nødvendig. 
 
Datoer for skydning i maj og juni meddeles på generalforsamlingen og i næste 
nr. af "Meddelelser". Og på hjemmesiden kan man se, om der er datoer meget 
tidligt i maj! 
  
Mange hilsner fra kredsformanden til alle medlemmer. Og et ”på gensyn”! 
 
 

 
En opfordring fra Atlantsammenslutningen: 
”Engagér dig internationalt!” 
Eller med Atlantsammenslutningens egne, supplerende ord: 
”I Atlantsammenslutningen har du mulighed for at involvere dig i sikkerheds-
politik – i Danmark og internationalt. Vi arbejder for demokrati og stabilitet på 
tværs af geografiske og kulturelle grænser.” 
Sammenslutningen er en tværpolitisk ikke-statslig organisation, som arbejder for 
fortsat udbygning af det atlantiske samarbejde, oplysning om NATOs ændrede 
rolle, belysning af udviklingen af et selvstændigt europæisk sikkerheds-
samarbejde samt udbygning af sikkerhedssamarbejdet i den nordiske region og 
en aktiv dialog med Rusland. 
 
Det er gratis at være medlem. 
Sammenslutningen har kontor på Svanemøllens Kaserne, hvor man kan få 
nærmere oplysninger på telefon 39271944. 
Man kan blandt andet få oplysning om de konferencer, ungdomsseminarer, 
møder, studieture og debataftener, som man afholder. 
Der udgives også bøger, foldere og artikler. Sådanne materialer kan bestilles 
tilsendt mod et mindre gebyr. 
Kig også ind på sammenslutningens hjemmeside, www.atlant.dk, hvor der er 
mange flere oplysninger. 
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Midt-  og Vestsjællandske Kreds 
Formand: Oberst Karl Johan Nilausen, Munkevænget 4, 4300 Holbæk.  
Telefon: 59 43 61 55.  Mailadresse: nille@sport.dk
Forretningsfører: Kaptajn Jørgen Helstrup, Jyllandsgade 8R, 4100 Ringsted.  
Telefon: 57 61 57 17.  Mailadresse: helst@c.dk
 
 
Generalforsamlingen 2004 
gennemføres tirsdag den 11. marts klokken 1930 – 2200 ved Hærhjemme-
værnsdistrikt Vestsjælland, Merkurvej 2, Slagelse. 
 
Der er følgende bemærkninger til dagsorden 

- Formanden er på valg. Villig til genvalg. 
- Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg. To er villige til genvalg. 
- Der skal vælges to suppleanter for det kommende år. 
- En revisor er på valg. Villig til genvalg. 
- Der skal vælges en revisorsuppleant. 

 
Formandens beretning er udsendt til alle medlemmer sammen med indkaldelsen 
til generalforsamlingen, ligesom der er vedlagt en skrivelse fra kassereren ved-
rørende kontingent for året 2004.  
Kontingent kan betales på generalforsamlingen, ligesom det vil være muligt at 
købe eller bestille foreningens slips og nål. 
 
Efter generalforsamlingen vil chefen for Lokalforsvarsregion Sjælland og 
Lolland-Falster, oberst Leif Pedersen, give en orientering om status i forsvars-
forligsforhandlingerne. 
 
Aftenen sluttes med en gang forloren hare og tid til lidt hyggesnak.  
Pris for deltagelse 20,00 kroner. 
Tilmelding til forretningsføreren senest 4. marts 2004.  
 
 
Siden sidst. 
  
Den 28. januar deltog 25 medlemmer og gæster fra ROID Vestsjællandskredsen i 
foredraget ”Jeppe på Bjerget”. 
Fortællingen om Jeppes liv blev på en interessant og levende måde overleveret af 
en veloplagt foredragsholder, oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen. Foredraget 
var krydret med såvel dokumenterede som postulerede oplevelser fra Jeppes liv.  
Postulaterne var dog så velunderbyggede, at denne meget spændende, interes-
sante og sammenhængende historie om Jeppes liv blev ”købt” og godkendt af 
tilhørerne.  
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Alle fik en god indsigt i dette stykke af Danmarks historie og der var en god 
spørgelyst herefter. 
I aftenens løb blev som vanligt serveret kaffe og hertil – som noget nyt – en  
dejlig hjemmebagt kage fremtryllet af Holgers hustru. En helt igennem god aften. 
 
 
 

Lidt om internationale organisationer: 
 
For mange af os kan det være lidt vanskeligt at bevare overblikket over de 
efterhånden mange internationale organisationer, der spiller en rolle i den 
internationale politik. – Hvor mange medlemslande er der f.eks. i FN? – Hvad er 
OSCEs formål? – Hvor mange lande er inviteret til optagelse i EU? Og hvilke? – 
Ja, der er mange spørgsmål, hvor man ikke lige har svaret på læberne! 
Atlantsammenslutningen har for et år siden udgivet en lille overskuelig tryksag, 
”Internationale organisationer i perspektiv”. På kun 15 sider giver den 
kontante oplysninger om  FN, NATO, EU og OSCE. Både organisationernes 
formål, facts om oprettelse og medlemmer samt en kort beskrivelse af 
organisationernes væsentlige, besluttende fora. 
 
Heftets forfatter, Cand.scient.pol. Torben Jensen skriver under overskriften ”Et 
spørgsmål om Danmarks muligheder” blandt andet: 
”…. Gennem 1990’erne førte Danmark en mere aktiv udenrigspolitik. Det 
lykkedes landet på en hidtil uset måde at markere sig internationalt, først og 
fremmest via Danmarks engagement i Baltikum. Danmark har her deltaget i 
opbygningen af det civile og militære system. Afslutningen på Den Kolde Krig 
markerede således et skifte fra et strategisk til et (mere) politisk fokus. Danmark 
kunne nu agere mere selvstændigt på den internationale politiske scene. …”. 
Senere – efter en omtale af Danmarks EU-forbehold – skriver forfatteren: 
”… Op gennem 1990’erne er EU’s udenrigs- og forsvarspolitiske linje udviklet, 
og EU vil i fremtiden muligvis stå for en del af den sikkerhedspolitik, der førhen 
blev varetaget igennem NATO. Disse to forhold – det indenrigspolitiske og det 
udenrigspolitiske – stiller spørgsmålstegn ved Danmarks muligheder for at 
videreføre den aktive udenrigspolitiske linje. Forbeholdet på det sikker-
hedspolitiske område bliver væsentligt mere problematisk, når sikkerhedspolitik 
føres gennem EU. Hvilke muligheder har Danmark så for at videreføre den 
aktive udenrigspolitiske linje?”. 
Hvis man vil orientere sig bredere om emnet, kan henvises til bogen 
”Sikkerhedens aktører – en debatbog om sikkerhed”, som også er udgivet af 
Atlant-sammenslutningen og med generalsekretæren, Troels Frøling, som 
ansvars-havende redaktør.   
 
Se også hjemmesiderne:  www.europa.eu.int samt www.europasider.dk  
Red. 
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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. 
 
 
Siden sidst. 
Om julefrokosten 2003 på ”Dannevirke Soldaterhjem” fristes man til at sige: 
”Som sædvanlig”. – Den blev en stor succes med 44 deltagere, der værdsatte 
arrangementet med underholdning i særklasse, lotteri med mange flotte gaver 
samt det sociale samvær. 
”Men hvad med maden?” vil flere sikkert spørge! 
Den nye bestyrer og det frivillige personale havde præsteret et fremragende ”Ta’-
selv-bord”! 
Alt dette var med til at gøre beslutningen ”igen til næste år” til en af de lette! 
 
Kommende arrangementer. 
 
”Kom maj du søde milde”. – Hvad passer bedre på det fynske forår? Hvorfor så 
ikke opleve det! 
Kredsens forårsarrangement går til Sydfyn, hvor vi bl.a. skal besøge Ollerup 
Gymnastikhøjskole, hvor tidligere forstander Gunnar Hansen vil fortælle og vise 
rundt. Da besøget udelukkende er af oplysende art, kan man roligt lade 
gymnastiktøjet blive hjemme! 
Sæt kryds i kalenderen ud for mandag den 10. maj. Nærmere vil tilgå kredsens 
medlemmer. 
 

Besøg på Antvorskov Kaserne. 
Redaktionen har modtaget følgende fra V. Scheuer-Hansen, Fyns Kreds: 
 
”Gardehusarregimentets Torsdagsklub havde åbnet mulighed for, at 
medlemmer af FOUAT kunne deltage i klubbens arrangement torsdag den 5. 
februar. Fire medlemmer fra ”det fynske” havde taget imod indbydelsen til at 
blive informeret om de forhold, der herskede i Bosnien, da det gik varmest til. 
Oberst Lars Møller, chef for 1. Sjællandske Brigade og oberstløjtnant Kåre 
Pedersen, stabschef ved Gardehusarregimentet, gav begge en fremragende og 
meget uddybende beretning om de forhold, de havde prøvet på egen krop. 
Det hele var indrammet af formiddagskaffe og frokost. Snakken om ”dengang” 
manglede heller ikke, og det var fire meget tilfredse fynske deltagere, der midt 
på eftermiddagen forlod ”Djævleøen” med kurs mod Danmark. 
Et sådant arrangement er med til at styrke sammenholdet inden for FOUAT, 
og det må tjene til efterfølgelse.” 
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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. Mailadresse: carjet50@webspeed.dk
 
 
Kommende arrangementer. 
 
Den ordinære generalforsamling 2004 afholdes onsdag den 24. marts 2004. 
Vi mødes kl. 10.30 i Oksbøllejrens officersmesse.  
Under generalforsamlingen vil damerne få lejlighed til at besøge det spændende 
ravmuseum i Oksbøl. 
Efter frokosten i officersmessen har chefen for Hærens Kampskole givet tilsagn 
om at give en kort orientering om kampskolens virksomhed og fremtidige opga-
ver. 
Der henvises i øvrigt til den udsendte indkaldelse til generalforsamlingen. 
 
 
 

 
Næste nummer (135) lidt senere i postkassen! 
 
På grund af årsmødets placering (onsdag den 21. april), rykkes deadline for nr. 
135 til onsdag den 28. april. 
Dette betyder, at man ikke kan forvente, at alle medlemmerne har bladet i hånden 
før hen mod slutningen af uge 20, altså midt i maj! 
 
Hvis man får problemer med annoncering af aktiviteter, der skal gennemføres i 
begyndelsen af maj, er vor hjemmeside www.fouat.dk et hurtigt kommuni-
kationsmiddel: Send blot teksten til enten webmaster eller redaktøren. 
 
Webmaster Peter B. Thomsens adresse er: Husrækken 1, 4180 Sorø. Hans 
mailadresse er pbt@soroe.dk  
Kontaktmuligheder til redaktøren fremgår af bladets bagside. 
 

Værelse i Aalborg natten før årsmødet? 
Da Aalborg Kaserne huser flere arrangementer natten mellem den 20. og 21. 
april, opfordrer Nordjyske Kreds til, at man bestiller værelse så hurtigt som 
muligt. 

 Red. 
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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. 
 
Igangværende arrangementer. 
Bowlingturnering fortsætter og afsluttes 15. marts, hvor vi kæmper om pokalen. 
 
Kommende arrangementer. 
 
Som omtalt i nr. 133 afholder kredsen den ordinære generalforsamling på Fly-
vestation Aalborg mandag 22 marts 2004 kl. 1700. 
Den tentative tidsplan ser således ud: 
-     Mødested: Blå sal i cafeteriet på Flyvestation Aalborg. 
    
-     Kl. 1700: Generalforsamling med standarddagsorden. 
      Bemærkninger til dagsordenen, § 5 (valg): 

a. Formand (på valg i år - modtager gerne genvalg). 
b. Bestyrelsesmedlem Per Ehrhorn (på valg - modtager gerne 

genvalg). 
c. Bestyrelsesmedlem Mogens Pedersen (på valg). 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant som 
hidtil. 

 
- Kl. 1800: Spisning i Blå sal. Menu: Wienersnitzel, kaffe med småkager. 

Pris pr. kuvert: Kr. 50 (eksklusive drikkevarer). 
 
- Kl. 1900: Selskabet forlader cafeteriet og begiver sig over til Jægerkorpset i 

bygning 248. Foredrag ved foranstaltning af CH/Jægerkorpset. 
 
Bemærkning: Interesserede medlemmer, som vil indtræde i pulje for fanebærere, 
kan tilmelde sig på generalforsamlingen. 
 
Husk bindende tilmelding til Leif Nygaard (98176707) senest mandag den 17. 
marts kl. 1800. 
 
Virksomhedsbesøg på MELSEN TRYK. 
Tirsdag 20. april 2004 kl. 1000 besøger vi Melsen Tryk, Dallvej 4, 9200 
Aalborg SV. 
Mødested: Forgangen kl. 1000. 
Begrænset deltagerantal: Max. 40 medlemmer. Deltagelse efter ”først til mølle” 
princippet 
Tilmelding til Leif Nygaard på 98176707 senest Tirsdag 13. april kl. 1800. 
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Årsmødet. 
Fællesstyrelsen planlægger gennemførelse af årsmødet på Aalborg Kaserne ons-
dag 21. april .  
Kredsens medlemmer kan henvende sig til kredsformanden vedrørende delta-
gelse.  
Se også side 2. 
 
Skydesæson 2004.        
Der kan p.t. ikke skrives meget om skydningernes gennemførelse, men skulle 
problemerne vedr. ammunitionen blive løst, vil datoerne for forårsskydningerne 
være således: 
- Mandag fra kl. 1600 - 1800 på datoerne: 3., 10., 17. og 24. maj samt 07. juni, 
      hvor vi skyder BD. 
- Efterår: Mandag fra 1600 - 1800 på datoerne: 16., 23. og 30. august samt 06. 

og 13. september (landspræmieskydning).  
 
 
Forsommerudflugt. 
 
Gennemføres søndag 13. juni.  
Sted: Bundermuseet i Hirtshals. 
Turleder: Jess Reiner Pedersen. 
Detaljer, program og tilmelding vil tilgå. 
 
Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at man ved kredsens arrangementer er 
velkommen til at tilmelde ledsager. 
 
Lidt ud i fremtiden. 
 
Der planlægges et besøg på Overgaard i uge 35 (23. til 29. august). Nærmere 
tilgår. 
 
Skydebanefest planlægges gennemført på Nørre Uttrup Kaserne idet vi trækker 
medlemmerne ind i garnisonssimulatoren (GSIMS), hvor vi skal forsøge at skyde 
med GV M/75, GV M/95, LMG og dysekanon. 
Tid og sted: Lørdag 18. september kl. 1430-1630 i GSIMS. 
Skydebanefesten starter kl. 1800. Oplysning om sted, pris og tilmelding vil tilgå. 
 
Bowlingturnering (efterår 2004) 
Gennemføres på mandag 1000-1130 på datoerne 11., 18. og 25. oktober samt 1., 
8., 15., 22. og 29. november samt 6. og 13. december. 
 
Julefrokst 
Planlagt til mandag den 13. december. 
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Indsatsfartøj 90E 
Nyt skib til søværnet – gråt, men bestemt ikke kedeligt! 
Med en længde på knapt 12 meter og en vægt på kun seks tons er skibet bestemt 
ikke i sværvægtsklassen, så de opgaver, det skal anvendes til, ligger på niveau 
med de, man normalt inviterer landkrabber med ombord på. 
Det er nu heller ikke et krigsskib i almindelig forstand, som Søværnets 
Materielkommando har anskaffet denne gang, men betegnelsen indsatsfartøj 
dækker et bredt spektrum af støttefunktioner til søværnets kommende – langt 
større – fleksible støtteskibe. De mulige opgaver spænder vidt: Opklarings-
opgaver i kystnært område, operationer med specialstyrker, transport af sårede, 
evakueringsopgaver, dykkeroperationer, forbindelsesopgaver med videre. – Men 
først når de fleksible støtteskibe er i drift, bliver opgaverne (og 
opgavefordelingen mellem de nye indsatsfartøjer og støtteskibenes store 
gummibåde) fastlagt. – Men der skal under alle omstændigheder nok blive 
beskæftigelse for de kun to besætningsmedlemmer. I alt kan skibet have 12 
personer om bord. 
Med den beskedne bevæbning, som skibet eventuelt kan udrustes med (let eller 
tungt maskingevær og lette luftværnsmissiler), er det ikke kampkraften, der er 
fartøjets stærke side, men dets hastighed og manøvredygtighed er imponerende: 
Med et topfart på op mod 40 knob og en aktionsradius på op til 100 sømil med en 
fart på 25 knob bliver der uden tvivl god brug for de tre nye fartøjer. Svenskerne 
har i hvert fald haft gode erfaringer med de ca. 60 stk., som de har anvendt i 8-10 
år. 
(Ovenstående er kraftigt inspireret af Sune Wadskjær Nielsens artikel ”Et livligt 
fartøj” i nr. 2/2004 af NYHEDSBREV fra FOV). 

 
NYHEDSBREV hedder nu FORSVARSFOKUS 
Midt i februar fik vi, der i mange år har glædet os over FOVs Nyhedsbrev, en 
behagelig overraskelse: I postkassen lå et nyt og smukt blad, Nyhedsmagasinet 
Forsvarsfokus! 
Det nye blad er i større format, har farveillustrationer – ja det er i det hele taget 
en lækker tryksag! – Tillykke til FOV med det smukke produkt! Et ”men” skal 
der jo traditionelt altid være: Vi skal fremover betale for det hidtil gratis blad! 
Også FOV – som alle vi andre, der har nydt godt af den hidtidige porto-
støtteordning – må nu overveje nye veje for at sikre udbredelse af information til 
medlemmer. 
Det blad, du i øjeblikket kigger i, står også overfor et problem, men det må tages 
op ved anden lejlighed! – Så tilbage til Forsvarsfokus: 
Man har fastsat en pris på 115 kr. pr. år for de 20 årlige numre med aktuel og 
grundig information om Forsvaret. Det er da bestemt rimeligt! Hvis du ikke 
allerede får bladet, bør du kigge på hjemmesiden www.fov.dk eller ringe til 
39151313 for at se/høre nærmere!  

Red. 
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Specialstyrker 
 
Kampene i Afghanistan og Irak  
har sat fokus på særligt veluddannede enheder, ja selv i Danmark er der under de 
verserende forsvarsforligsforhandlinger hørt forslag om forøgelse af Jæger-
korpset og Frømandskorpset.  
Men hvad er specialstyrker egentligt, når man kigger sig lidt rundt i verden? De 
fleste steder bruger man følgende hovedinddeling: 
- Specialstyrker til lands (f.eks. vort eget Jægerkorpset). 
- Sikkerhedsstyrker (f.eks. det danske Politiets Aktionsstyrke). 
- Specialstyrker til søs (f.eks. vort eget Søværnets Førmandskorps). 
- Specialstyrker i luften har vi ikke i Danmark, hvorimod syv vesteuropiske  
      lande samt Israel, USA og Rusland uddanner sådanne enheder. 
 
Det er lykkedes at finde frem til ca. 150 navne på enheder, der henregnes til 
ovenstående fire kategorier, men så medregnes styrker i alle verdensdele.  
 
Oplysningerne er fra bogen ”Verdens Specialstyrker: Taktik – Historie -  
Strategi – Våben”, som er oversat til dansk af Hans Chr. Dahlerup Koch og 
Grethe Teglbjerg. Den er udgivet på forlaget Aschehoug i 2003.   
Det er systematisk, spændende og gennemillustreret læsning. Desværre er det 
ikke tilladt at gengive dele af bogen bortset fra korte citater i forbindelse med 
ammeldelser.  
 

 
Og så til noget – næsten – helt andet: 
 
I forbindelse med forsvarsforligsforhandlingerne drøftes også om Danmark skal 
”slippe” vor traditionelle værnepligt for at kunne få råd til en professionel styrke, 
der kan løse de opgaver, som man fra politisk side prioriterer. 
 
En af de bøger, som redaktøren blev begavet med omkring årsskiftet (65 år! plus 
at en anden herre blev – ca. – 2000 år!) hedder ”Jarhead: En marinesoldats be-
retning om Golfkrigen og andre slag”. Den er skrevet af Anthony Swofford og 
udgivet på Borgens Forlag i 2003. 
Hvis man skal sige noget rigtig pænt om den bog, må det være, at den giver et 
indtryk af, hvad livet som top professionel dræber i en Surveillance and Target 
Acquisition Platoon i US Marine Corps indebærer. – Og hvad et sådant liv gør 
ved soldater.  
Uanset, hvad man synes om bogen, efterlader den i hvert fald et indtryk, som i 
den p.t. løbende debat kunne afføde spørgsmålet: Er det den slags soldater det 
danske forsvar skal bestå af?     
Red. 
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Reserveret postvæsenet 
 
Dagsorden for ordinære kredsgeneralforsamlinger: 
1. Formandens beretning om virksomheden i det forløbne år 
2. Virksomheden i det kommende år 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
4. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år. 
5. Valg af: 

a. Formand (hvert andet år) 
b. 1-3 bestyrelsesmedlemmer for de kommende to år 
c. Indtil to suppleanter for kredsbestyrelsesmedlemmer for det  
    kommende år. 
d. En revisor (hvert andet år) 
e. En revisorsuppleant (hvert andet år) 
f. For Københavnskredsen vedkommende vælges en repræsentant til 
   Fællesstyrelsen (hvert andet år). 

6. Behandling fra forslag fra Fællesstyrelsen. 
7. Behandling af forslag fra kredsstyrelsen. 
8. Behandling af andre forslag. 
9. Eventuelt.  
 
 
”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 28. april 2004.  
Bladet kan derfor først forventes fordelt midt i maj.  
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