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Praktiske oplysninger 

Om foreningen 

Foreningen blev grundlagt 9. december 
1891, og dens virke hviler den dag i dag på 
de dengang vedtagne love, men tilpasset 
nutidens forhold og medlemmernes ønsker. 

Den består af regionalt opdelte KREDSE og 
ledes overordnet af en FÆLLESSTYRELSE 
med ÅRSMØDET som øverste myndighed. 

Inden for lovenes rammer er de enkelte 
kredse selvstyrende og beslutter eksempel-
vis aktiviteter samt evt. begrænsninger i 
medlemstal og deltagerantal ved de enkelte 
arrangementer.  

Følgende kan optages som medlemmer: 
Tidligere og nuværende officerer i Forsvaret 
og andre med tidligere eller med aktuel til-
knytning til og interesse for Forsvaret og 
dets officerskorps. 

 

Fællesstyrelsen: 
Landsformand: 
Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson 
Opnæsgård 83, 2970 Hørsholm 
 4686 6119 
 joergen@sverker.dk 
 
Næstformand: 
Fmd. for Københavns Kreds 
Forskningsbibliotekar D.B., major Jør-
gen Larsen 
Digterparken 76, 2750 Ballerup 
 4466 2548 
 jalars@larsen.mail.dk 
 
Forretningsfører: 
Major Flemming Holmgreen Rasmussen 
Annexgårdsvej 4, kirke Værløse, 
3500 Værløse 
 4448 1885  
hf.holmgreen@privat.dk 
 
 
 

 
Om Meddelelser  
 
Formål: At formidle oplysninger til med-
lemmerne om kredsenes aktiviteter. Endvi-
dere, når pladsen tillader det, at optage 
indlæg fra enkeltpersoner. 
 
Bladet indeholder primært interne for-
eningsmeddelelser. Bidrag optages bidrags-
yderens ansvar. Eftertryk er kun tilladt med 
Fællesstyrelsens, henholdsvis pågældende 
kredsformands tilladelse. 
Indlæg bedes sendt pr. mail (som vedhæf-
tet fil i WORD). Da indlæg af og til kræver 
et ret omfattende redaktionsarbejde, bedes 
de sendt i god tid, så der er ca. en uge til at 
bearbejde indlægget. Redaktionen er ikke 
forpligtet til at optage sådanne indlæg, og 
forbeholder sig desuden ret til at forkorte 
teksten. 
 
E-mails foretrækkes og sendes til redaktø-
rens private adresse – se nedenfor. 
Foreningsmeddelelser, der sendes som 
brev, skal være redaktøren i hænde to dage 
før den nedenfor anførte tidsfrist. 
 

 
Redaktion: 
Major Mogens Pedersen 
Torvegade 30, 4200 Slagelse  
 5852 6315 
 mp.slagelse@stofanet.dk   
 
Webmaster: Kaptajn Peter Thomsen 
 pbt@soroe.dk 

 
Ekspedition og fordeling: 
Se forretningsføreren – modsatte spalte 
Næste nummer: 
Bidrag til Nummer 141 skal være re-
daktionen i hænde senest 15. april 
2005. Næste nummer af bladet forven-
tes fordelt primo maj 2005. 
Meddelelser udgives:  
Primo januar, marts, maj, juli, septem-
ber og november. 
 
 
 

mailto:joergen@sverker.dk
mailto:jalars@larsen.mail.dk
mailto:hf.holmgreen@privat.dk
mailto:mp.slagelse@stofanet.dk
mailto:pbt@soroe.dk
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Fællesstyrelsen   
 
Bestyrelse. Se side 2 

 

FOUAT’s ÅRSMØDE 2005 
 

Fynskredsen har i år tilbudt at arrangere årsmødet, der finder sted  
 

Torsdag den 7 APR kl. 10.00  
 

Mødested:  Soldaterhjemmet Dannevirke, Sdr. Boulevard 15, Odense. 
 
Tilmelding:  Til egen kreds senest mandag den 21 MAR.  

Kredsen sender samlet tilmelding til Fællesstyrelsens forretningsfø-
rer major Flemming Holmgreen Rasmussen  
senest onsdag den 23 MAR  

 
Økonomi:  Transport, frokost og evt. besøg på Fyns Militærhistoriske Samling 

er for deltagernes egen regning eller efter de enkelte kredses be-
slutning. 

Priser: Formiddagskaffe med rundstykke til Kr. 20.  
                       Frokost med 2 slags sild, biksemad m/spejlæg og ost til Kr. 85,- 
              Der er ikke drikkevarer inkluderet i denne pris, men Fællestyrelsen  
 har bestemt at den betaler 1 øl + 1 snaps pr. deltager.  
 Drikkevarer derud over er for egen regning.  
 
Program: Kl.   1000 ………………… Kredsformandsmøde. 
                         Kl.   1100 ………………… Årsmøde jvf. Lovenes § 9, 10 og 11.   
                         Kl.   1230-1400 ………. Frokost. 

 Kl.   1400- ………………. Besøg på Fyns Militærhistoriske Samling for 
  alle, som måtte ønske det. Entre Kr. 25,-. 
 

Emner som ønskes behandlet på årsmødet 
bedes indsendt til Fællesstyrelsen (forretningsføreren) senest den 23 MAR. 

 
Kørselsvejledning: 
1: Motorvejen afkørsel 52 mod centrum. Soldaterhjemmet ligger ved kasernen. 
2: Offentlig transport, Bus line 31 fra Banegården – standser v/ kasernen.   
 

Tilmeldingsfristerne bedes venligst overholdt. 
På gensyn i Odense 

Fællesstyrelsen 
 

Information og meddelelser 

Redaktion af ”Meddelelser” og hjemmesiden www.fouat.dk er parallelle. Dermed er 
der kun uoverensstemmelse mellem tekst og oplysninger i de to medier, når der sker 

ændringer til det tidligere oplyste. 

http://www.fouat.dk/
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Københavns Kreds 
Formand: Forskningsbibliotekar D.B., Major Jørgen Larsen, Digterparken 76, 2750 Ballerup. 

 4466 2548 -  jalars@larsen.mail.dk 
Forretningsfører: Major Bent Axel Kongsbach, Blomsterager 512, 2980 Kokkedal. 
 4914 5023 – Giro nr. 6 403 182 
 
FOUAT’s Årsmøde – se side 3.  
 
Dødsfald 
Foreningen har modtaget underretning om, at  
 

Auditør Mogens Valdemar Reimann 
 
er afgået ved døden den 11. januar 2005. 
Reimanns aktive medlemskab i Københavns Kreds går år tilbage, men til det sidste 
fastholdt han sit medlemskab af forening trods sin høje alder. Han blev født den 12. 
marts 1913. Mange tjenstgørende officerer kendte Reimann fra hans virke som audi-
tør, hvor hans ranke holdning og noble adfærd indgød tillid. Sådan så vi ham ved for-
skellige lejligheder også i de seneste år. 
Æret være hans minde. 
 
 
Referater fra foredragssæsonen 2004/05 
Rettelse. 
I Meddelelser nr. 139 blev konsulent Bent Sørensens foredrag om Jørgen Chr. Jensens 
levnedsløb annonceret til den 21. oktober, men mødet blev afholdt den 4. november. 
Den 21. oktober var Niels Bjerregård til gengæld på podiet med et spændende fore-
drag om Hannibal, en af oldtidens store personligheder. 
 
 
Generelt 
Kredsens foredrag afholdes i Kastellets Gl. Varmecentral kl. 19.00 med efterfølgende 
samvær i Spisesalen i Nordre magasin. Tilmelding bedes foretaget til formand eller 
forretningsfører så tidligt som muligt og ikke senere end den forudgående tirsdag kl. 
12.00, hvor der skal afgives endelig bestilling til Kastellets cafeteria.  
 
 
Torsdag den 6. januar i år fortalte major Knud Timmermann 44 interesserede tilhø-
rere om sine oplevelser i Kastellet den 9. april 1940, da tyske styrker om morgenen 
sprængte sig vej gennem Norgesporten. Der blev redegjort for forløbet med omtale af 
styrkeforholdet – på danske side en styrke afstemt efter den førte neutralitetspolitik. 
Beretning var meget personlig, hvor tilhørerne fik stor forståelse for de følelser en 
dansk officersaspirant var udsat for ved fremmede soldaters tilstedeværelse i Kastellet 
uden dansk modstand og ved københavnernes efterfølgende reaktion udenfor Kastel-
let med ringeagt overfor danske i uniform. 
Det var uforståeligt for os officerer af i dag at høre om den manglende kommunikation 
mellem hærens niveauer i denne alvorlige fase og ikke mindst den manglende an-
svarsbevidsthed hos cheferne. 
 
 
Torsdag den 20. januar i år berettede Poul Nielsen fra Fyns Kreds om sin ”Odyssé” 
fra 17. oktober 1943 gennem Gestapos Hovedkvarter i Odense via Vestre Fængsel og 

mailto:jalars@larsen.mail.dk
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Horserød til KZ-lejren Sachenhausen afsluttet med afrejsen fra Sverige til gensynet 
med Danmark den 10. maj 1945. 
Det skrevne ord og billeder fra dengang kan ikke hamle op med beretning givet af en 
person, der har gennemlevet tyranniet. Læren heraf må være, at der en gang for alle 
sættes stop for udemokratiske ideologier, hvor magten baseres på ondskab og mang-
lende respekt for det enkelte menneske. Poul Nielsens beretning berørte alle 40 tilste-
deværende medlemmer og blev taget op til drøftelse senere op aftenen.  
 
Torsdag den 17. februar holder major Ole A. Hedegaard foredrag om H.C. Ander-
sens og De Slesvigske Krige. Det er næppe almindeligt kendt i befolkningen, at digte-
ren, hvis 200 årsdag fejres den 2. april i år, i flere år var pligtigt medlem af det aka-
demiske borgerkorps Kongens Livcorps, hvor han både aflagde faneed og i de sidste 
år endog var underofficer, ligesom han havde et livslangt forhold til officerskorpset og 
de slesvigske krige. Med dette foredrag vil vi hædre vor gamle kollega og ”hjemme-
værnsmand”. 
Mødet refereres i næste nummer af Meddelelser. 
 
Torsdag den 3. februar skulle admiral Sven E. Thiede have talt over emnet ”Dansk 
Søartilleri 1660-2004” med en oversigt over skibsartilleriets udvikling i perioden samt 
enkelt markante træk i denne udvikling.  
Besøget blev desværre aflyst af private grund, men admiralen har netop meldt sig klar 
igen.  
 
Ny dato: 
Tirsdag 19. april kl. 1900  
gennemføres det ovenfor omtale foredrag, hvor fhv. forsvarschef admiral Sven E. 
Thiede, der i sine unge dage var artilleriofficer, taler over sin i 2004 udgivne bog 
”Dansk Søartilleri 1860-2004” dels giver en oversigt over skibsartilleriets udvikling i 
perioden og nærmere belyser enkelte markante træk af denne udvikling.   
Tilmelding bedes foretaget senest torsdag 14. april kl. 1200. 
 
Generalforsamling 
afholdes torsdag den 3. marts i Kastellets Gl. Varmecentral med dagsorden gældende 
for ordinære generalforsamlinger. 
 
Klipfisk frokost  
afholdes fredag den 18. marts kl. 11.30 i Kastellet, Ndr. Magasin, Spisesalen. 
Tilmelding bedes foretaget i god tid og senest 10. marts kl. 12.00 for at opnå den 
mulige markedspris. 
 
Bogcafé 
Flere medlemmer ligger inde med en del bøger, som de gerne vil afhænde og lade an-
dre få glæde af.  
Bøgerne kan medbringes ved kredsens foredragsaftener og blot henlægges på bordet 
ved tidsskrifter og blade. 
Interesserede læsere kan derefter overtage bøgerne kvit og frit og betragte dem som 
ejendom evt. til brug som gaver andetsteds eller lægge dem tilbage i lokalet efter 
endt læsning. 
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Skydning på pistol 
Når dette nummer af MEDDELELSER udkommer, er der ikke lang tid til, vi skal mødes 
på skydebanen igen. Politiet har lagt beslag på mange torsdag formiddage i april og 
maj, og da vi helst vil skyde om formiddagen, kommer fordelingen af skydedage til at 
se lidt anderledes ud end sædvanlig: 
 
  Torsdag  21. april 2005 
  Torsdag  28. april 2005  
  Tirsdag  03. maj 2005  
  Tirsdag  31. maj 2005 og  
  Torsdag  09. juni 2005 (opsamlingsskydninger). 
 
Alle dage skydes der som sædvanligt fra kl. 09.00 på Sjælsø Skydebaner, normalt på 
pistolskydebanen lige neden for trappen ved barakken. 
 
Opfordringen i det tilsvarende nummer af MEDDELELSER i 2004 til at melde sig ”under 
skydebanneret” gav et positivt resultat og medførte bl.a., at Københavns Kreds sikre-
de sig Storstrømspokalen i landspræmieskydningen. Så nu er det om at holde fast! 
 
Tak til alle dem, der mødte op sidste år. Og så mødes vi ellers på skydebanen til en 
herlig sport og godt kammeratskab! 
 

Venlig hilsen 
 

G. Djørup 
Formand for skydeudvalget 

 4879 2033 
 

 
 
 

Storstrøms Kreds 
Formand: Major Erik Blyme, Agerupvej 18, Våbensted, 4862 Guldborg 
 3590 2705 -  erikblyme@mail.dk 
Forretningsfører: Premierløjtnant Jørgen Simonsen, Skansevej 5, 4862 Guldborg 
 5470 0547 -  skansehuset@mail.tele.dk 
 
FOUAT’s Årsmøde – se side 3.  
 
Øvrige arrangementer 
Generalforsamling afholdes  

mandag den 14. marts 2005 kl. 1900 
i Hærhjemmeværnsdistrikt Lolland-Falsters lokaler, Stenvej 2, Sakskøbing, 

 
jfr. særlig udsendt meddelelse til den enkelte. Da bestyrelsen ønsker en drøftelse af 
kredsens fremtid, ser man gerne alle mand af huse, denne ene gang. Efter generalfor-

http://www.aafs.dk/aafs1/skydning/images/lo_pistol.gif
mailto:erikblyme@mail.dk
mailto:skansehuset@mail.tele.dk
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samlingen og spisningen vil der være et foredrag om det danske internationale enga-
gement, som det tegner sig efter sidste forsvarsforlig. 
 Reserveofficersforeningens Storstrøms Kreds afholder  

onsdag den 16. marts 2005 kl. 1900 
foredrag af major Bo Leimand, 

 
netop hjemvendt efter 12 måneders tjeneste som observatør ved UNTSO (Mellem-
østen).  
Arrangementet afholdes på Vordingborg Kaserne, regimentschefens mødelokale.   
Tilmelding på tlf. 54926560 senest søndag den 13. marts. 
  
Mindehøjtideligheden på Svinø Kirkegård  
for faldne allierede flyvere afholdes  
 

onsdag den 4. maj 2005 med gudstjeneste kl. 1930 
og efterfølgende højtidelighed ved gravene kl. 2020. 

 
Arrangementet vil omfatte overflyvning, sækkepibemusik, kransenedlæggelse og taler 
af repræsentanter fra Folk og Forsvar, Flyvevåbnet og de allieredes ambassader. 
  
Pistolskydning  
vil blive gennemført som tidligere år med fire skydedage, maj-juni, men da vi endnu 
ikke har fået tilbagemelding på vores anmodning, vil datoer først fremgå af næste nr. 
 

 
 

 
Midt- og Vestsjællandske Kreds 
Formand: Oberst Karl Johan Nilausen, Munkevænget 4, 4300 Holbæk 
 5943 6155 -  nille@sport.dk 
Forretningsfører: Kaptajn Jørgen Helstrup, Jyllandsgade 8R, 4100 Ringsted 
 5761 5717 -  helst@c.dk 
 
FOUAT’s Årsmøde – se side 3.  
 
Generalforsamlingen 2005 gennemføres  
 

Tirsdag den 8. marts klokken 1930 – 2200 
på 

Hærhjemmeværnsdistrikt Vestsjælland, Merkurvej 2, Slagelse. 
 
Indkaldelse vedlagt kredsformandens beretning for 2004 er udsendt til alle medlem-
mer. Herudover indeholder indkaldelsen kassererens venlige orientering om, hvordan 
kontingentet kan indbetales. 
 
Kredsen har den store glæde at få besøg af foreningens nye landsformand 
 

Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson 
som efter generalforsamlingen vil have et indlæg, hvor der også bliver plads til 
spørgsmål. Aftenen sluttes med en gang forloren skildpadde og socialt samvær.  

mailto:nille@sport.dk
mailto:helst@c.dk
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Pris for deltagelse 20,00 kroner. 
 
Tilmelding sker til forretningsføreren senest 3. marts 2005. 
 
 
 
Flådestation i udvikling 
 
Midt- og Vestsjællandske Kreds gennemførte 1. februar det nye års før-
ste arrangement: Et besøg på Flådestation Korsør.  
Om det var det smukke vintervejr eller det inspirerende program, der 
havde lokket, må stå hen, men hele 23 medlemmer af kredsen og den 
inviterede ”Gardehusarregimentets Torsdagsklub” havde i hvert fald be-
givet sig til Korsør!   
Vejret var som sagt smukt, men lidt køligt og blæsende.  
Til gengæld var velkomsten venlig, og briefinglokalet havde en behagelig 
temperatur! 

 
Seniorsergent Lars Skytte, der som stedets kontakt- og velfærdsbefalingsmand var 
betroet opgaven at indføre os i flådestationens organisation og opgavekompleks, lag-
de ud med en meget omfattende briefing med mange gode billeder af flådestationens 
bygninger, Søværnets forskellige skibstyper og de mange tiltag, som det nye forsvars-
forlig vil medføre for det komplicerede tjenestested. 
Og kompliceret – eller i hvert fald mangesidet – er udviklingen, hvilket man får et 
godt indtryk af i pjecen ”Flåden i Korsør”, hvor man præsenterer tjenestestedet. 
Vi fik en gennemgang af de mest spektakulære skibsklasser: Korvetter og Standard 
Fleks med de mange anvendelsesmuligheder, meget lidt (ja nærmest kun antydnings-
vis) om problemerne med den helt nye ABSALON, men også noget om de lidt ældre 
skibsklasser, der nu er på vej ud (eller for enkelte eksemplarers vedkommende) på 
museum. Efter briefingen var der besøg på den eneste hjemmeværende korvet Olfert 
Fischer, hvor vi i to hold af hver sin marineoverkonstabel blev viste os rundt i de lan-
ge, smalle gange med kig ind i mange små rum og med forklaringer om mange af ski-
bets væsentligste funktioner.  
Den meget interessante nyskabelse, Søværnets Taktiske Stab, som man har udviklet 
gennem de seneste fire-fem år, og som blev oprettet med en kadrebemanding på 
knapt ti personer i 2002, blev perifert berørt. Det kunne måske være en idé på et se-
nere tidspunkt at arrangere et besøg ved denne stab, der uden tvivl kan give et ind-
tryk af erfaringerne fra indsættelser under varme himmelstrøg og af, hvordan man 
forudser Søværnets sejlende enheder anvendt i fremtiden! 
Flådestationens primære funktion som logistisk base blev naturligvis grundigt behand-
let, bl.a. ved at vi fik lejlighed til at besøge et par af værkstederne. Da forsynings- og 
vedligeholdelsesområderne både er meget komplekse, store og spredt placeret i Kor-
sørs havne- og byområde, blev dette område primært dækket ved den velillustrerede 
briefing. 
Sammenlægningen af de hidtidige værnsopdelte materielkommandoer vil – sammen 
med den planlagte centralisering af hele Forsvarets faglige tjeneste – medføre store 
ændringer for flådestationen, som på Sjælland kommer til at spille en central rolle på 
dette vigtige område. 
Det bliver spændende at se, om tankerne om at udnytte civile logistiske systemer kan 
overføres til Forsvaret. 
Hele dette avancerede tiltag kunne det være spændende at høre mere om, når man 
er nået lidt længere frem i processen! 
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Korvetten Olfert Fischer 

 
Til sidst blev der tid til et kort besøg oppe i VTS (Vessel Traffic Service), der vejleder 
(og evt. griber ind over for(!)) de mange civile skibe, der passerer Storebæltsbroen. 
Besøget gav indtryk af en højteknologisk og velorganiseret civil arbejdsplads, der nok 
skal sikre, at den imponerende bro ikke bliver påsejlet! 
 
Det var en oplevelse at besøge et tjenestested, hvor der er udvikling i stedet for ned-
skæringer, og hvor man fik indtryk af optimisme trods de store ændringer, der er un-
dervejs. 
Jeg synes absolut, at der er emner til yderligere et par besøg efterhånden som de nye 
tanker udmønter sig i nye rutiner, der vil få indflydelse på stort set alle tjenestesteder 
på Sjælland. 
 
En stor tak til Midt- og Vestsjællandske Kreds for initiativet til besøget!  
 
På deltagernes vegne 
Svend Volden 
 
Apropos 
”Mænd!" sagde orlogskaptajnen. "Før vi går ombord i ”Havstrygeren” skal I vide, at 
dette skib er flådens stolthed. Jeg er stolt og beæret over at have fået kommandoen 
over det; men I skal også vide, at det er ikke mit skib alene, det er ikke befalings-
mændenes skib. Det er vores allesammens skib!" 
"Fint," lød det fra en af konstablerne, "så lad os sælge det!" 
 

 
Fyns Kreds 
Formand: Oberstløjtnant Leif. K. Nielsen, Ådalen 18, Gummerup, 5620 Glamsbjerg 
 6594 2353 
Forretningsfører: Kaptajn Erik Lykke Pedersen, Pilevangen 22, 5210 Odense NV 
 6616 3491 – Giro nr. 9 034 730 
 
FOUAT’s Årsmøde – se side 3.  
 
En succes 
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Julefrokosten 2004 blev igen en stor succes for foreningen. Selv om lidt sygdom gjor-
de indhug i deltagerantallet, havde 48 deltagere fundet vej til Soldaterhjemmet  
"Dannevirke ". 
Hvad er mere dansk, end at starte et sådan arrangement med "det store kolde bord 
"? I år havde bestyrelsen husket, at blodpølse absolut ikke kan undværes, og de frivil-
lige hjælpere gjorde deres til, at alt klappede både med hensyn til mad og servering. 
Julelotteriet var denne gang "begavet" af sponsorerne med usædvanlig mange præ-
mier, nemlig 74 i alt. Sagt i al beskedenhed: Det må være årets lotteri. Dette er selv-
følgelig kun muligt med baggrund i sponsorernes velvilje overfor foreningen. Derfor 
skal der lyde en stor tak fra foreningens side. 
Sædvanligvis har vi ord for at frembringe en underholdning, der er "verdensberømt" - 
på Fyn. I år havde bestyrelsen formået at engagere Per Thorhauge. 
Det var underholdning i topklasse. Per Thorhauge har mange facetter at spille på. Sel-
skabet blev underholdt med morsomme monologer ligesom der var uddrag fra forskel-
lige operetter. "Ren fløde" for øregangene. 
Selvfølgelig blev noget af det vigtigste ikke glemt, nemlig julehyggen på fynsk. Snak-
ken gik livligt ved bordene suppleret med julens sange. 
Sluttelig kunne bestyrelsen oplyse, at der selvfølgelig også bliver et julearrangement i 
2005.  
Sæt X ved dagen: Den 8.december 2005 kl. 1300 på Soldaterhjemmet " Dannevirke". 
  
Beklagelse 
Desværre lykkedes vort arrangement på Vestfyn ikke grundet et par mindre misfor-
ståelser. Sådan er det her i tilværelsen. Kan man ikke opnå den bedste løsning, så må 
man nøjes med den næstbedste.   
Arrangementet vil formodentligt blive gennemført i løbet af marts måned. Fornyet ind-
bydelse vil tilgå medlemmerne. 
  
På planlægningsbordet 
Bestyrelsen arbejder p.t. med en forårstur i maj måned. Da der er flere skibe i søen, 
kan nærmere oplysninger ikke fremlægges på nuværende tidspunkt.  
 
 
Sydjyske Kreds 
Formand: Oberst Leif Hommel Nielsen, Jeppe Åkjærsvej 8, 6100 Haderslev 
 7453 2566 
Forretningsfører: Major C.F. Aakerlund, Damstien 16, 6100 Haderslev 
 7452 2679 -  carjet50@webspeed.dk 
 
FOUAT’s Årsmøde – se side 3.  
 

 
 
Ordinær generalforsamling 2005. 
I “Meddelelser 139” er tentativt anført tid og sted for den kommende ordinære gene-
ralforsamling 2005. Af forskellige årsager ændres både dato og sted for generalfor-
samlingen. 
 
 
Ordinær generalforsamling 2005 afholdes 
 

Tirsdag den 5. april kl. 1030 i Gamle Hovedvagt, Fredericia. 

mailto:carjet50@webspeed.dk
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Major Ole von Holcks foredrag afholdes efter frokosten:  
Med Zeilau på de vestindiske øer . 
 
Skriftlig indkaldelse til generalforsamlingen vil blive tilsendt medlemmerne medio 
marts 2005. 
Eventuelle forslag til aktiviteter for den kommende sæson modtages med tak og be-
des meddelt kredsstyrelsen senest den 1. marts 2005. 

 
 

Midtjyske Kreds 
Kredsen er p.t. ikke aktiv. 

 
 
Nordjyske Kreds 
Formand: Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg 
 9812 6328  
Forretningsfører: Kaptajn Hartvig Porsborg, Vangen 85, 9400 Nørresundby 
 9817 8277 
 
FOUAT’s Årsmøde – se side 3.  
Jf. ovenstående har Nordjyske Kreds bestemt, at bindende tilmelding med betaling for 
deltagelse i de enkelte arrangementer afregnes ved generalforsamlingen, således at vi 
kan overholde tilmeldingsfristen til Fynskredsen. 
 
Generalforsamlingen  
 

Onsdag 16. marts 1730 i lokalerne på Jellingvej 26, 9230 Svenstrup J 
 

Dagsorden: se Meddelelser nr. 139, side 8. OBS: Tilmelding 11. marts kl. 1800. 
 
Bowlingmesterskabet  

Mandag 14. marts 2005 kl. 1000 i Løvvangens Bowlingcenter. 
 

Resultatet af den samlede placering vil blive meddelt på generalforsamlingen. 
 
Besøg på Sindahl Teglværk 
Da Sindahl Teglværk ikke arbejder om lørdagen vil kredsen arrangere en besøgsdag   
 

Onsdag 11. maj 2005 - mødestedet ved Teglværket kl. 0930. 
 

Tilmelding til formanden ikke senere end 09. maj 
Madkurven medtages, vi finder et sted, hvor vi kan spise. 
  
Forsommerudflugt afholdes som annonceret lørdag den 11. juni - Detailprogram i 
meddelelser nr. 141 (MAJ-JUN). 
Reklame 
 
Blæsermærker 
Formanden for Nordjyske Kreds (se overfor) ligger inde med 5 stk. FOUAT blæser-
mærke. Pris kr. 100,- ekskl. porto. 
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Mini interview med en koldkriger 
 
Generalløjtnant K.G.H. Hillingsø udgav i 
efteråret 2004 bogen ”Trusselsbilledet.- 
en koldkriger taler ud” på forlaget Gyl-
dendal. 
 
Forelå der en reel trussel mod Danmarks 
suverænitet under Den Kolde Krig, eller 
lod forsvar, Folketing og dele af befolk-
ningen sig i virkeligheden rive med af 
stemningen, af våbenkapløb og antikom-
munisme? Eller var andre dele af befolk-
ningen for naive og optændt af antiameri-
kanisme til at se, at Østblokken mente 
det alvorligt?  
Generalløjtnant K.G.H. Hillingsø ser tilba-
ge på den ekstremt anspændte periode 
og fortæller sine erindringer fra en krig, 
som måske ikke var så kold endda. 
Som læser får man en unik mulighed for 
at kigge de daværende beslutningstagere, 
både i Folketinget og i forsvaret over 
skulderen. 
 

 
Meddelelser har talt med generalen: 

 
M: Er din bog et politisk dokument eller faktuel militær dokumentation? 
H: Ideen med bogen er at beskrive, hvad vi troede, vi kunne se ved besøg i WAPA-
landene eller ved uklassificeret læsning, samt hvad politikerne o.a. sikkerhedsgod-
kendte beslutningstagere dertil fik af klassificeret viden, og hvad vi erfarede, da Jern-
tæppet faldt og vi fik adgang til arkiver og enkeltpersoner. Dvs. faktuel militær doku-
mentation, hvor kildehenvisningerne efter forlagets ønske er lidt skjulte i nogle tilfæl-
de. 
 
M: Kunne en bog som din, selv om den på det tidspunkt skulle baseres på gisninger 
og kendskab til klassificeret materiale være skrevet tidligere – f.eks. før 1989 og der-
med være blevet politisk sprængstof? 
H: Det politiske Danmark fra De Radikale og Socialdemokratiet og ud mod venstre var 
overbevist om Sovjets fredelige hensigter og ville være blevet vrede, hvis bogen ikke 
bare kunne ignoreres. Det ville afhænge af den borgerlige side af folketingssalen. Der-
for er svaret et betinget ja, idet der jo forelå E-vurderinger og uklassificerede artikler, 
som ikke udløste ramaskrig. 
 
M: Hvilke muligheder har du haft for at søge i øst-arkiver efter murens fald? 
H: Jeg har aflagt besøg i DDR, Polen samt de baltiske lande og Leningrad Militærdi-
strikt (det hedder det stadig væk, selv om byen hedder Skt. Petersborg) og talt med 
en række enkeltpersoner, som dog ikke ville eller for de flestes vedkommende ikke 
kunne fortælle meget. Dertil så jeg som beskrevet en række kort og nogle papirer,  
men langt det meste fik jeg ved FE, der havde været på jagt efter materiale vedr. 
Danmark. 
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M: Trods de til dels ringe muligheder, det danske forsvar havde – i al fald alene – for 
at forsvare vores territorium, var vi vel i bund og grund loyale og seriøse. Kan man fo- 
restille sig, at det samme ikke ville være tilfældet i vasalstaterne, når man besluttede 
sig for at angribe mod vest apropos udskiftningen af polske enheder med NVA-styrker 
i den nordlige Front? 
H: Både ja og nej. Østtyskerne synes ubetinget at have villet være fuldt loyale, og de-
res politikere var næsten mere militante end de sovjetiske. Polakkerne var derimod 
nok ikke særligt slikne efter at følge SU specielt efter 1981, men var nok hoppet med 
på vognen som 2. angrebsechelon, hvis det indledende angreb gik godt. 
 
M: Hvad skulle der efter din mening til for at Warszawa-pagten indledte et overraskel-
sesangreb på NATO – en liden tue eller en længere politisk krise mellem øst og vest? 
H: Liden tue kunne nok ikke gøre det, men generelt var indstillingen, at begyndte 
NATO at mobilisere, så ville man angribe præventivt eller preemptivt. Dvs. at en fejl-
tolkning af forberedelserne til en stor NATO-øvelse kunne have udløst et angreb, hvis 
man ikke ad anden vej, f.eks. den røde linje, fik overbevist SU om, at der ikke var fa-
re på færde. 
 
M: Var der tale om krig på ”hoveder”, dvs. at den, der kunne indsætte flest enheder 
(=soldater og våben), ville vinde eller ville en væbnet og allerede kørende konflikt 
kunne bringes til ophør efter forhandlinger? 
H: I princippet fortsætter diplomatiet med at virke ind i krigen. Var tabene imidlertid 
blevet for store straks, ville de små demokratier nok have kapituleret i første omgang, 
men på langt sigt ville i hvert fald USA have søgt at bygge kraft nok op til at ned-
kæmpe SU. 
 
M: En mulig brug af atomvåben spiller en stor rolle i bogen, selv om ingen af parterne 
ønskede ”at kaste den første sten”. Men hvis det var sket og de første atombomber 
var blevet kastet imod NATO’s bagland som optakt til et massivt angreb – hvordan 
ville krigen så være forløbet, når vi tager i betragtning, at bl.a. COMBALTAP var af-
hængig af støtte fra andre NATO-enheder, der skulle flyves ind, hvilket godt kunne 
vare flere dage? 
H: Jeg tror, at hurtig og overraskende brug af A-våben fra WAPA side ville have fået 
de små europæiske demokratier til at overgive sig. 
M: Var der et reelt grundlag for et retsligt efterspil, dvs. efterforskning, sigtelser og 
straffe i relation til de lækager, der trods alt var under Den kolde Krig – under den 
forudsætning, at man kunne finde de skyldige ”krigsforbrydere”? 
H: Efter min mening ja. 
 
M: Der ligner ”The Perfect Match” at Uffe Ellemann-Jensens bog ”Fodfejl” udkommer 
stort set samtidig med din. Er det aftalt spil? 
H: Gyldendals direktør for faglitteratur fortalte mig i efteråret 2003, at han var ved at 
overtale Uffe Ellemann-Jensen til at skrive en bog om fodnoteperioden. Direktøren 
mente, at man også burde have en bog fra militær hånd. Jeg gav ham ret, og han 
sagde så: "Du skal skrive den". Efter nogle indledende knæbøjninger gik jeg i gang 1. 
marts, og da jeg var foran U. E-J. fik han mit råmanuskript, efterhånden som det blev 
færdigt. Så, ja, det var aftalt spil. 
 
M: Du har indledt en foredragsrække på baggrund af bogen. Hvilke reaktioner får du 
fra lægfolk, der ikke som vores forenings medlemmer har haft ”Den Kolde Krig” mere 
direkte inde på livet som tjenstgørende i Forsvaret? 
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H: Generelt har reaktionerne været forbløffelse. Kun meget få og alle fra den yderste 
venstrefløj har afvist facts. Men som dele af pressen, specielt Weekendavisen, har på-
peget, så har hverken U.E-J.s bog eller min udløst nogen større polemik.  

 
Pressen skrev bl.a.: 

Hillingsø konkluderer, at de danske militære efterretninger fangede Warszawa-
Pagten's offensive planer, men at politikerne var svære at råbe op. På et vigtigt punkt 
undervurderede de danske efterretninger dog situationen. Da arkiverne i DDR efter 
Murens fald blev delvis åbne, viste det sig, at brugen af strategiske atomvåben i for-
bindelse med et angreb på Danmark var en integreret del af Warszawa-pagtens pla-
ner. - Fyens Stiftstidende (Klaus Petersen) 

Det meste af bogen er en militær gennemgang af de operationsplaner, der blev udar-
bejdet, og den angrebskrig mod Vesteuropa, som Warszawa-pagten havde forberedt. 
Det, Hillingsø understreger, er, hvor tidligt og hvor omfattende Sovjetunionen plan-
lagde at bruge taktiske atomvåben. Det spørgsmål, som bogen rejser, er, hvorfor for-
svaret og de forsvarsvenlige politikere ikke havde held til at formidle denne trussel til 
befolkningen, men overlod debatten til venstrefløjen. Hillingsø og mange officerer og 
forsvarseksperter med ham følte sig konstant presset i defensiven. Hvor de gravede 
sig ned og afviste at formidle deres viden og vurderinger til befolkningen. En analyse 
af dette aspekt af den kolde krig er noget, vi stadig venter på.  
Politiken (Jens Holsøe) 
 
Vi er ikke forvænt med, at centrale militære beslutningstagere sætter sig ned og 
sammenfatter deres oplevelser af tingene, men Hillingsø er heldigvis en undtagelse. 
Bogens store force er, at den giver læseren adgang til, hvordan de ledende militære 
aktører dannede deres verdensbillede både under og efter Den kolde Krig. En gen-
nemgående pointe hos Hillingsø er, at der forelå en trussel under Den kolde Krig, og 
at flere politiske beslutningstagere og dele af befolkningen aldrig fattede alvoren. I 
samtiden blev begrebet »Den kolde Krig« brugt til at beskrive en spændt situation 
mellem NATO og Warszawa-pagten, men hos Hillingsø bliver Den kolde  
Krig til en egentlig krigsmetafor. Der var en krig, og den blev udkæmpet…. Med stor 
bitterhed beretter Hillingsø, at mange af de danske soldater i tilfælde af krig ikke ville 
have fået uniformer, men derimod kedeldragter og kapper model 1944. Til at bekæm-
pe det sovjetiske marineinfanteri ville de være udrustet med gamle amerikanske Ga-
rand geværer fra Anden Verdenskrig. Alt dette vidste de ansvarlige politikere fra både 
højre og venstre side af Folketinget. Men ingen tog affære. Weekendavisen  
Kjeld Hillingsø er blandt de officerer, der mest aktivt og konstruktivt bidrager til den 
sikkerhedspolitiske debat her til lands. Som tidligere Nato-chef i Danmark kender han 
den militære verden indefra. 
I dag skal Forsvarskommandoen være glad for at have en tidligere top-officer, der 
langt bedre formår at kommunikere budskaberne ud end det meste af den nuværende 
topledelse i Vedbæk. Ekstra Bladet (Hans Engell) 
 
Denne bog fra en »koldkriger, der taler ud« er et partsindlæg. Det er ikke en historisk 
afhandling. Den dokumenterer, at Sovjetunionen havde evnen til og planerne for en 
angrebs- og atomkrig mod vest. Men den kan selvfølgelig ikke give svaret på det mest 
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interessante spørgsmål: Hvor tæt var fjenden på faktisk på at benytte sig af sine vå-
ben?  
Berlingske Tidende (Christian Brøndum) 
 
Det afgørende spørgsmål er, om der var udsigt til, at Warszawa-pagten ville indlede et 
angreb på Vesteuropa. Hillingsø argumenterer energisk for, at alt, hvad man dengang 
vidste fra militærøvelser og øvrige krigsforberedelser og nu ved fra beslaglagte østty-
ske dokumenter, utvetydigt demonstrerer en afgørende forskel på NATO og Warsza-
wa-pagten: NATO forberedte sig på forsvar, Warszawa-pagten på angreb. Om sidst-
nævnte også ønskede eller pønsede på et uprovokeret angreb er ikke dermed bevist, 
men det er mildest talt en tankevækkende kendsgerning. Jyllands-Posten (Bent Jen-
sen) 
 

     Pressens gennemsnitlige vurdering  

 
Meddelelser mener: 
Bogen anbefales til alle jer, der under den kolde krig oplevede indøvelse af forsvaret 
af dansk territorium uden egentlig at vide, hvad vi skulle være rede til at forsvare os 
imod. (Red.) 

 
 

Apropos:  
En amerikansk general besøgte Europa i 70’erne og blev af pressen spurgt: ”Hvor 
mange atombomber skal der til for at ødelægge Schweiz?” ”Det er svært at sige, men 
måske en 5-6 stykker”, svarede generalen. ”Og Frankrig”, spurgte en anden journa-
list. ”25, 50,måske 100”, vurderede generalen.  
”Hvor mange skal der så til, før Sovjet er ødelagt?”.  
”783!”, svarede generalen. 
 
 
Orientering om ………… 
 
Forsvarets biblioteker 
 
Den 10. januar i år var der en lille og forholdsvis upåagtet højtidelighed på Svanemøl-
lens Kaserne: Generalmajor Karsten J. Møller gav startskuddet til endnu et af de rati-
onaliseringstiltag, der - som en konsekvens af det forrige forsvarsforlig - i disse år 
gennemføres på Forsvarsakademiet. 
 
Forsvarsakademiets Informationsservice 
er betegnelsen på dette nyeste skud på det mangegrenede træ, som Forsvarsakade-
miet udgør. I den igangværende proces må nogle halvvisne grene klippes af, så nye 
skud kan få ekstra næring for at kunne opfylde Forsvarsakademiets mål: At kunne 
fungere som Forsvarets videncenter inden for det militærfaglige, det sikkerhedspoliti-
ske og det forsvarspolitiske område.  
Den nye gren har naturligvis også en forkortelse (FAKIS), for en forkortelse kan man 
jo ikke undvære i det militære system, hvor en anerkendt forkortelse er nødvendig for 
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at have en vis status. Denne nye hører heldigvis til de mere mundrette, selvom det 
kan være svært at vælge korrekt tryk i udtalen. 
 
FAKIS opgaver 
er meget naturligt ”at indsamle og formidle viden og information” ... (på de oven-
nævnte områder) … ” som led i Forsvarsakademiets opgaveløsning, til støtte for det 
øvrige forsvar og til gavn for offentligheden”. 
Opgavekomplekset er ambitiøst, men for at give de, der kun kender til et af de hidti-
dige biblioteker (Garnisonsbiblioteket, Marinens Bibliotek og Flyvevåbnets Bibliotek) et 
indblik i de ændringer, der skal gøre det muligt at løse de nye opgaver, må man ken-
de den nye organisation og – ikke mindst – have en fornemmelse af, hvilke mulighe-
der den nye teknologi vil byde på i fremtiden. 
 
Først lidt om organisationen 
Inden jeg opremser den nye organisations bestanddele, skal det nævnes, at dele af 
Forsvarsakademiets organisation (kommunikationselementet og IT-elementet) nu er 
overført til den nye FAKIS-organisationen, samt at alle Forsvarets biblioteker nu ind-
går i samme organisation. Derfor ser organisationen nu således ud: 
 
CH/FAKIS (en oberstløjtnant af linien). 
ST/FAKIS består af et BIBLIOTEKSELEMENT (en stabschef (pensioneret oberstløjt-
nant), en chefsergent og en EDB-assistent), et KOMMUNIKATIONSELEMENT (en 
kommunikationskonsulent, en teknisk assistent og en seniorsergent) samt et 
ADMINISTRATIONSELEMENT (en leder (pensioneret major) og en assistent). 
 
Forsvarsakademiets Bibliotek (FAK BIB) med en leder (pensioneret oberst), en 
forskningsbibliotekar (pensioneret kommandørkaptajn) og en biblioteksmedhjælper. 
 
Flyvevåbnets Bibliotek (FLB) med en chef (pensioneret oberst), to forskningsbiblio-
tekarer (pensionerede majorer) og fem assistenter. 

 
Det Kongelige Garnisonsbibliotek (KGB) med en chef(pensioneret oberstløjtnant), 
en frontgruppe (med en pensioneret oberstløjtnant som leder og tre assistenter), et 
administrationselement (med en pensioneret orlogskaptajn som leder og en bogbin-
der) samt en kataloggruppe (med en pensioneret major som leder, 4-5 pensionerede 
officerer som forskningsbibliotekarer og fire assistenter/medhjælpere). 
Endvidere har KGB en filial på Hærens Officersskole med en biblioteksassistent. 
Marinens Bibliotek (MAB) med en pensioneret kommandørkaptajn som chef, to 
pensionerede officerer som bibliotekarer og tre overassistenter o.l. 
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IT Element med en leder og tre IT-administratorer. 
 
Alt i alt en ganske bredskuldret organisation, der må forventes at kunne yde en om-
fattende støtte til de primære brugere: Forsvarsakademiet og Forsvarets forskellige 
skoler og myndigheder samt – i den udstrækning kræfterne rækker – til brugere i den 
civile del af samfundet. 
 
Det er vigtigt at huske, at man i disse besparelsestider skal samle de administrative 
funktioner på så få ”hoveder” som muligt, så flest mulige kræfter kan bidrage til at 
”indsamle og formidle viden og information”. For det er jo organisationens opgave! 
Det andet forhold, som man skal have i baghovedet, er, at den teknologiske udvikling 
jo har rykket sig noget siden Johann Gutenberg i 1400-tallet opfandt bogtrykkunsten:  
 
I dag behøver man ikke tunge bøger for at kunne følge med i udviklingen, nej, man 
kan klikke ind på en af sin egen computers avancerede søgemaskiner og finde svar på 
næsten hvad som helst. – Og uden at gå på biblioteket!! 
 
Den nye FAKIS-organisation indeholder både administrative forenklinger (tror jeg da, 
men det er af gode grunde ikke afprøvet endnu) og forudsete biblioteksrutiner, der 
sikkert med tiden vil kunne støtte de moderne behov for videnformidling i Forsvaret. 
Men det kræver nok en overgangsperiode, hvor hele den nye FAKIS-organisation til-
passer sig de nye tiders krav. Og hvor alle de ansatte vænner sig til en mere målret-
tet anvendelse af den rådige arbejdstid. 
 
Hvad betyder det så for os ”uden for aktiv tjeneste”? 
Ja, for de hidtidige brugere af de tre værnsbiblioteker vil der næppe kunne spores ret 
store ændringer i første omgang. Og når organisationen kommer helt på plads, vil 
mange forhåbentlig opleve en forbedring i den daglige service på bibliotekerne. Det 
kan dog sikkert ikke undgås, at f.eks. bogindkøb bliver presset lidt på pengepungen – 
ligesom mange andre forhold inden for Forsvaret – men reduktioner på dette område 
har jo også i et vist omfang været tilfældet de seneste par år. 
 
For de af jer, der bruger de militære biblioteker via de lokale folkebiblioteker m.v., vil 
der naturligvis stadig være mulighed for at bestille bøger og tidsskrifter samt fotoko-
pier af tidsskriftsartikler, print fra online tidsskrifter m.v.  
 
Nogle vil sikkert også opleve ulemper de kommende år. Hvis jeg skal pege på et par 
af de mest forudseelige, skal det være følgende: 
- Af økonomiske årsager vil man sikkert blive nødt til at reducere antallet af tids-

skriftsabonnementer og sikkert skære i antallet af bogindkøb, så ikke alle de tre 
gamle værnsbiblioteker indkøber de samme titler. Men man kan naturligvis stadig 
finde materialerne (eller i hvert fald titlerne) på det lokale biblioteks eller sin egen 
computer, så man kan bestille dem lokalt. 

- Med hensyn til tidsskriftsabonnementer vil der de nærmeste år sikkert ske ganske 
store ændringer: Papirtidsskrifter vil i stadigt stigende omfang blive afløst af online 
abonnementer. Det betyder, at tidsskriftshylderne gradvist bliver tyndere besat, 
men til gengæld vil der for besøgende på Forsvarets biblioteker blive mulighed for 
at søge de ønskede emner i et meget stort antal tidsskrifter, der er tilgængelige 
online. – Så i stedet for at blade i selve bladet, skal man hen til en af computerne 
for at læse om det emne, man søger.  

 
Den største ulempe for aktive biblioteksbrugere, der bor i provinsen 
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Forbedringer er jo ikke nødvendigvis forbedringer for alle. Det rækker landets res-
sourcer ikke til – og da slet ikke Forsvarets! 
På tidsskriftsområdet er den mest iøjnefaldende ændring nok, at de store forbedringer 
primært kommer brugere i Københavns-området til gode: De store fordele får man 
kun, hvis man bevæger ind på et af Forsvarets biblioteker eller arbejder på Forsvars-
akademiet. Der kan man nemlig udnytte de mange nye fordele, som de moderne (og 
dyre!) online søgefaciliteter giver. Det kan man ikke fra sin egen computer eller (for 
de meget dyre tidsskriftsabonnementer, i hvert fald) fra sit lokale bibliotek. 
Men fortvivl ikke! Udviklingen går hurtigt, og der arbejdes hårdt på at få etableret en 
ordning, så personer, der er registreret som lånere ved et af Forsvarets biblioteker, 
f.eks. KGB, ved hjælp af sit lånernummer kan få adgang til de specielle FAKIS-
søgemuligheder på særlige tidsskriftsabonnementer. Mange af jer kender sikkert alle 
rede denne ordning fra det lokale folkebiblioteks online tidsskriftsservice, så den 
kommende ordning vil uden tvivl let kunne bruges af jer, når den til sin tid kommer! 
 
Brug de nye muligheder! 
Alle i hele landet har også fremover muligheden for at stille sine spørgsmål til en bibli-
otekar, der så kan benytte alle søgemulighederne for at finde svaret et spørgsmål. 
Man kan naturligvis ringe til biblioteket som hidtil, men husk at spørge efter vagtha-
vende bibliotekar! – Eller man kan via bibliotekets hjemmeside www.kgbmil.dk og 
formulere sit spørgsmål, hvorefter en bibliotekar vil gennemføre søgningen og retur-
nere svaret. 
 
Det er mit håb, at alle fortsat vil få glæde af den udstrakte service, som bibliotekerne 
yder, og at man vil udnytte de muligheder, som den moderne teknologi giver. 
 
Svend Volden 
Tidl. forskningsbibliotekar ved KGB   
 

 
Danmark træner irakiske officerer 

 
Danmark indtager en central position i NATOs uddannelse af officerskorpset til den 
nye irakiske hær. 
 
NATO er gået i gang med at træne og opbygge fremtidens irakiske officerskorps i 
Bagdad. Danmark indtager en central rolle. Generalmajor Agner Rokos er blevet sendt 
til byen for at være næstkommanderende for NATO's Training Mission In Iraq. Her 
skal han sammen med otte andre danske og en del udenlandske officerer og befa-
lingsmænd blandt andet stå for oprettelsen af et militær-akademi i Bagdad. 

Missionen går i korthed ud på at træne de irakiske officerer og hjælpe dem med dona-
tioner af nyt udstyr og teknisk ekspertise. Hensigten er at skabe et sikkerhedsappa-
rat, der selv kan overtage både den interne og eksterne sikkerhed i Irak. Det er altså 
irakerne selv, der træffer alle væsentlige beslutninger i processen, men undervejs får 
de hjælp af en hær af NATO-rådgivere. 

Nye uddannelsesprogrammer 
Indtil videre har Danmark doneret 100 ni millimeter pistoler til det irakiske officers-
korps, men selve donationerne er ikke det vigtigste. Irakerne har især brug for mili-
tær knowhow til at udvikle standardiserede uddannelses- og træningsprogrammer, 

http://www.kgbmil.dk/
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som de kan vedligeholde og bruge, når de ikke længere har koalitionsstyrken i ryg-
gen. 

Det betyder, at der skal laves nye uddannelsesplaner for alle: Helt nye sergentuddan-
nelser, helt nye grundskoler til officerer og helt nye generalstabskurser. Derudover 
skal missionen skabe en materielmæssig organisation lige fra kampvogne til enkelt-
mandsudstyr, der gør at irakerne er i stand til at vedligeholde deres materiel uden 
hjælp udefra. 

Kilde: HOK hjemmeside – 14. februar 2005 

 
 

 

Efterlysning 
 
Huller i arkivet 
I forbindelse med den tidl. redaktørs aflevering til den nye er det konstateret, at for-
eningen ikke har en komplet samling af MEDDELELSER. Skulle der derfor være med-
lemmer, der har et eller flere af de manglende blade liggende, ville det glæde redak-
tøren meget, hvis man vil stille dem til rådighed for foreningens arkiv: 
 
Vi mangler:  
Nr. 10/83 (JUL-AUG), nr. 48/89 (NOV-DEC), nr. 62/92 (MAR-APR), nr. 75/94 (MAR-
APR), nr. 93/97 (MAJ-JUN) og nr. 104/99 (MAR-APR). 
 
De oplysninger, du har brug for (adresser m.v.), finder du på side 2. 
 
 
Hvervning af nye medlemmer 

 

 
 

Forsvarschefen 
hverver p.t. aktivt 
i medierne for at 
skaffe personel af 
alle kategorier til 

forsvaret. 

 
Fællesstyrelsen ser gerne,  

at du motiverer en god ven til at blive  
medlem af foreningen. 

Se dig om i din omgangskreds 
blandt personer,  

der tidligere har gennemgået  
en officersuddannelse. 

 
Tal med din kredsformand 

om fremgangsmåden. 
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Overblik - FOUAT’s Kalender 
 
Oplysningerne er et sammendrag af kredsenes egen kalender – og husk, at har du lej-
lighed til at være i en anden landsdel, hvor der er et FOUAT-arrangement, er du me-
get velkommen til at deltage. Du skal blot tilmelde dig hos den pågældende formand. 
 

 
Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte 

Hvad Hvem Hvor  
Generalforsamling København Kastellet, Gl. Varmecentral 030305 - 1900 
Generalforsamling Fyn Dannevirke 030305 - 1800 
Klipfisk frokost København Spisesalen/Kastellet 180305 - 1130 
    
Generalforsamling M-V. Sjælland HJVD i Slagelse 080305 - 1930 
Generalforsamling Storstrøm Stenvej 2, Sakskøbing 140305 - 1900  
Bowling Nordjysk Løvvangens Bowlingcenter 140305 - 1000 
Generalforsamling Nordjysk Jellingvej 26, Svendstrup J 160305 - 1730 
Foredrag (UNTSO) Storstrøm RC/DANILOG mødelokale 160305 - 1900 
    
Generalforsamling Sydjysk Gl. Hovedvagt, Fredericia 050405 - 1030 
Årsmøde Fællesstyrelsen Odense – se side 3 070405 - 1000 
AD S.E. Thiede København Kastellet, Gl. Varmecentral 190405 - 1900 
Pistolskydning København Sjælsø skydebaner 210405 - 0900 
Pistolskydning København Sjælsø skydebaner 280405 - 0900 
    
Skydning Nordjysk Lindholm Høje 020505 - 1600 
Pistolskydning København Sjælsø skydebaner 030505 - 0900 
Mindehøjtidelighed Storstrøm Svinø Kirkegård 040504 - 1930 
Skydning Nordjysk Lindholm Høje 090505 - 1600 
Virksomhedsbesøg Nordjysk Sindahl Teglværk 110505 - 0930 
Skydning Nordjysk Lindholm Høje 230505 - 1600 
Skydning Nordjysk Lindholm Høje 300505 - 1600 
Pistolskydning København Sjælsø skydebaner 310505 – 0900 
    
Pistolskydning København Sjælsø skydebaner 090605 - 0900 
Forsommerudflugt Nordjysk Oplyses senere 110605 - 0000 
 

Tryk 
 

 
 

Lokalforsvarsregion Sjælland og Lolland-Falster. 
Teglovnsvej 25, Postbox 163, 4100 Ringsted. 


