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FOUAT 125 års Jubilæum 2016 - Sjælland
Hvorfor gøre noget væsen af det her i vores kreds? Vi var slet ikke med fra starten i 1891
”Foreningen af Officerer uden for Aktiv Tjeneste” bliver i daglig tale forkortet til FOUAT. For
navnet er langt og besværligt at udtale. Og det volder jævnligt besvær, når man skal forklare, hvad
det betyder. Man risikerer oven i købet sarkastiske kommentarer eller spørgsmål i stil med:
”Jamen jeg troede da, at officerer aldrig bestilte noget, så den passer da meget godt, ikk?”
Foreningen blev stiftet i 1891 på initiativ af en mand, som var født i Itzehoe i Holsten som søn af
en overvagtmester ved det derværende Dragonregiment. Christian Pedersen Dan, hed han,
ungersvenden. Familien flyttede til Randers i 1863 og der gjorde den unge mand karriere som
løjtnant af reserven ved Dragonregimentet. Hvordan kom han dog på den idé at ville stifte en
forening med det mærkelige navn?
Det var nu slet ikke så dumt endda
Kongeriget Danmark var meget lille i 1891. I 1814 havde vi mistet Norge - og var gået bankerot. I
1864 mistede vi også Slesvig-Holsten og Lauenburg efter en tåbelig krig mod Det Tyske Forbund,
som vore politikere selv havde fremprovokeret.
”Danmark er et lidet fattigt land” synger sømandspræsten Poul Martin Møller. Vi var omgivet af
uvenlige naboer: Arvefjenden Sverige, som næsten havde erobret landet i 1659. Det engelske
imperium, som havde bombarderet København i 1807 og taget vores flåde og handelsflåde.
Kejserdømmet Tyskland – verdens stærkeste landmilitære magt efter 1871. Hvad var kejseren ude
på? Jylland kunne man bare marchere hen over. Men Sjælland kunne man ikke nå uden at have
søherredømmet. Tyskland havde ingen flåde, men det havde kejserdømmet Rusland, som man
ikke altid vidste, hvor man havde. Der var ingen venner og ingen hjælp at hente.
Derfor havde man i den politiske ledelse den klare og fornuftige opfattelse, at vi var for små og for
fattige til at kunne forsvare hele vores tilbageværende territorium, så småt det end var. Vi var kun
ca. 2.2 mio. indbyggere1. Og de havde ikke ret meget lyst til at drage i felten igen som i 1864.
Strategien var derfor at samle kræfterne om at forsvare København. Falder København, så falder
Danmark. Det var tæt på i 1659 og den faldt i 1807 efter et engelsk terrorbombardement. Så
København skulle forsvares. Men allerhelst ville vi være neutrale. Så kan man handle og tjene
penge. Og håbe på, at nogen vil komme os til hjælp, for Øresund og Storebælt er – og har altid
været – meget interessante, for dem, der vil beherske Østersøen og udgangene til ”det store
vand” - Atlanterhavet.
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Hvordan kommer Pedersen Dan så ind i billedet?
Det hænger sammen med dét at have et mobiliseringsforsvar. Det er jo en billig og brugbar
løsning, hvis man bare skal kunne forsvare sine fæstningsanlæg omkring København. Man kan
uddanne et stort antal soldater til at løse simple opgaver med relativt få officerer og
befalingsmænd. Men hvis hele mobiliseringsstyrken pludselig skal indkaldes og kunne løse deres
opgave, så er der brug for mange flere officerer og befalingsmænd, end der er i ”den faste stok”.
Og de var der ikke i 1891. Pedersen Dan havde regnet sig frem til, at der ville mangle ca. 1200
officerer. Dem kan man ikke gå ud i byen og købe, og det tager lang tid at uddanne dem.
FOUAT er løsningen. Sådan!
Der var en hel del officerer – og befalingsmænd – som af forskellige årsager havde forladt hæren,
men som stadig ville kunne yde en god indsats, hvis de kunne aktiveres. Nogle af dem havde søgt
tjeneste udenlands og havde gjort det godt2. Men der var ikke mulighed for at indkommandere de
officerer, som havde forladt hæren, selv om de stadig boede i landet. Det ville have kostet penge
og besvær, og det var politikerne og hæren ikke til sinds at yde. Det – mente Pedersen Dan – at
man kunne klare ved en frivillig ordning. En forening, som tilbød medlemmerne lidt genopfriskning
af tidligere viden og kunnen og mulighed for at skyde med deres tjenestepistol og evt. nye våben.
De skulle ikke have løn. Kun en beskeden godtgørelse for transport o.lign.
Indstilingen blev sendt af sted og efter nogen tid godkendt. Foreningen blev stiftet med
hovedsæde i København og afdelinger i Jylland og på Fyn. Der var ikke nogen afdeling på Sjælland,
for der var ikke andre garnisonsbyer end Næstved, hvor 4. Dragonregiment holdt til på
Grønnegades Kaserne. Der blev også oprettet en afdeling på Lolland-Falster, hvor der slet ikke var
soldater af hæren, men hvor Kystdefensionen dog havde et par fredsbemandede skanser på Møn
(Hårbølle Skanse og Borgsted Batteri). Øerne var kun forbundne med Sjælland ved hjælp af færger.
Liv og glade dage – så længe det varer
Københavnskredsen, som jo også omfattede resten af Sjælland, har haft et aktivt socialt liv med
klubaftener (whisky og cigarer), kortspilsaftener, foredrag og anden hyggelig tidkort. Der har
garanteret også været seriøse uddannelsesaktiviteter.
Men tiden gik. Københavns Landbefæstning blev gjort færdig. Soldaterne, der skulle bemande den
i krise og krig, blev uddannet i Nordsjælland, på Fyn og i Jylland. Det ville jo kræve et betydeligt
varsel at få dem på plads efter planerne, for de jyske og fynske afdelinger skulle først mobiliseres,
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En af dem er Frederik Valdemar Olsen (1877-1962) som var søn af en drager i Kalundborg. Han vidste godt, at han
med den baggrund aldrig ville få en høj stilling i den danske hær. Han havde derfor forladt den og søgt tjeneste i den
belgiske Kong Leopolds egen koloni, Belgisk Congo (ca. 550 x Danmarks størrelse). Der endte han som
kommanderende general efter 1. Verdenskrig og senere som generalguvernør.
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iklædes og udrustes, og dernæst transporteres med skib til København. Det var jo en god nok plan,
så længe man kunne hævde søherredømmet i egne farvande, men det var nu blevet tvivlsomt.
Kaiser Wilhelm 2. ville nemlig også gøre Tysklands indflydelse gældende på verdenshavene.
Udfordre Englands dominans. Tyskland var derfor i fuld gang med at opbygge en moderne flåde –
og det gik stærkt. Samtidig gik den våbenteknologiske udvikling også stærkt. Københavns
Landbefæstning var stort set forældet før den stod færdig, fordi moderne artilleri kunne stå i
stilling ude vest for Vestvolden og skyde ind på Rådhuspladsen. Noget måtte gøres.
Hærloven af 1909
Hærloven af 1909 var et godt eksempel på nytænkning. Man måtte forberede at skubbe
landforsvaret af København længere frem mod vest og sydvest. Til det, der blev udbygget under 1.
verdenskrig under navnet ”Tunestillingen”. Men hvis man kunne afskrække fjenden fra at gå i land
på Sjælland – og her var Korsør en oplagt mulighed for fjendtlig invasion – så ville det være godt at
have en fremskudt styrke ude i Vestsjælland. Jylland og Fyn måtte klare sig med det, der blev til
overs.
Hærloven kom til at omfatte:
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-

Københavns forsvar: 1. og 2. division3 samt fæstningsartilleri m.v.

-

Sjælland: 3. division som blev uddannet i Jylland og Fyn. Den måtte nu allerede i fredstid
ligge på Sjælland. Der var bare ingen kaserner eller øvelsespladser uden for
København/Nordsjælland.

En division bestod af tre infanteriregimenter a tre bataljoner, samt et feltartilleriregiment, evt. nogle dragoner
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Foto: Lokalarkiv Slagelse

Foto: Lokalarkiv Slagelse

7. Regiment ankommer til Slagelse 1913
Det ville have været en god ide, om man i 1913 havde udskilt Midt- og Vestsjælland som en
selvstændig ny FOUAT-kreds, men det gjorde man ikke. Man var stadig en del af
Københavnskredsen.
Virkede FOUAT-ideen?
Normeringen af faste officerer til hæren var 705 i 1915 4. Den ændrede sig ikke væsentligt under
verdenskrigen, men man uddannede på Sekondløjtnantsskolen på Kronborg Kaserne et mindre
antal reserveofficerer i perioden, som kunne virke på underafdelingsniveau. Et tilskud af FOUATmedlemmer kunne derfor være en værdifuld saltvandsindsprøjtning, fordi man derved også kunne
få lidt mere modne ledere/chefer. Desværre kender vi ikke det præcise antal eller deres
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tjenesteperioder. Det kan man jo undre sig over i dag, hvor bogholderiet af enhver slags har
prioritet 1. Men et forsigtigt gæt er 200-300 mand, fordelt over tid.

Man hygger sig i borgerkvarter
Hvem var de? Kunne de bruges til noget?
Godt spørgsmål. Indtil 1983 personelloven var det kun linieofficerer/tjenestemænd, som kunne
optages i foreningen. Hvis man ellers fulgte reglerne. Men der var kattelemme så som
æresmedlem m.v.
Før 1983 var rammevilkårene for pensionering af


Løjtnanter og premierløjtnanter

45 år



Kaptajner og majorer

52 år -> 55 år for enkelte



Højere grader

62 – 65 -70 år

Det er de første to grupper, som er de mest interessante. De første år efter pensionering eller
udtræden må man vurdere, at de har været fuldt anvendelige til almindelig tjeneste (uddannelse
fx) og også til feltmæssigt brug. Derefter må det generelt være gået ned ad bakke med
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brugbarheden. Kvalitativt må man desuden vurdere, at løjtnanter/premierløjtnanter, som ikke har
opnået yderligere udnævnelser inden det fyldte 45 år, næppe har været bredt anvendelige.
Hvad skete der i FOUAT i det Midt- og Vestsjællandske område mellem 1918 og 1973?
Det ved vi faktisk ikke noget om. Der kunne være sket ganske meget. Det er der sikkert også. I
Mellemkrigstiden, ved Besættelsen i 1940, under Besættelsen, ved Befrielsen i 1945, efter
indtræden i NATO 1949, og under opbygningen af Forsvaret – herunder Hjemmeværnet – frem til
1973. Sjællandske Medier har refereret uddrag af avisen fra 1914, 1915 og 1916, men der ikke
fundet noget af interesse for FOUAT. Militære hændelser er indtil dags dato blevet bortdømt –
som de sikkert også var under Besættelsen. Ærgerligt.
Oprettelse af Midt- & Vestsjællands Kreds og af Storstrømskredsen
I ”Militært Tidsskrift” af juni 1973 skriver FOUAT ”Fællesstyrelsen” bl.a. – nærmest som en tvær
parantes :
”I forbindelse med drøftelse af medlemstilgang og organisationsændringer vedtog Fællesmødet,
at Lolland-Falsters Kreds ændrer navn til Storstrømskredsen og udvider sit hidtidige område til
Møn og Sydsjælland. Endvidere vedtoges det at oprette følgende nye kredse:


Frederiksborg Kreds, Vestjysk Kreds, Sydvestjysk Kreds, Bornholms Kreds og Midt- og
Vestsjællands Kreds

Af disse fem nye kredse og Storstrømskredsen har kun vores kreds overlevet, mens de øvrige
enten er nedlagt (Frederiksborg Kreds, Bornholms Kreds, Storstrøms Kreds) eller har skiftet navn
(Vestjydsk Kreds og Sydvestjydsk Kreds).
Der er ingen begrundelse eller forhandlingsoplæg. Det virker meget centralistisk. Hvem var
deltagerne i mødet? Hvem repræsenterede Midt- og Vestsjælland? Hvordan så dagsordenen ud?
Hvorfor sker dette skifte lige nu? Det kan man heller ikke læse noget om, men man kan da gætte. I
1973 er Forsvaret i gang med at gennemføre gennemgribende og principielle forandringer. En
værnsfælles Forsvarskommando oprettes og flyttes til nyt og nybygget domicil i Vedbæk. Mange af
de myndigheder, enheder og virksomheder, der har ligget i København, flyttes ud af byen. Nogle
meget langt væk. Den tid, da Københavnskredsen kunne majorisere de andre kredse, var ved at
rinde ud. Forsvarets enheder var flyttet til Jylland og Sjælland, og Fyn hvilede i sig selv, som den
altid har gjort.
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Ændringerne trådte heller ikke i kraft samme dag, som de var vedtaget. Fornemmer man igen lidt
fodslæb? Skrivelsen fra Fællesstyrelsen, som sætter det i kraft5 er dateret 1/11 1973. Den er vores
fødselsattest.
Man kan godt spekulere på, hvad der er foregået i foreningens top mellem juni 1973 og 1.
november samme år. Spændende, ikke?
Havde vi vokseværk?
Det er der ikke meget, der tyder på. Fra beslutningen er truffet og enhederne omfordelt til
geografien uden for København, går der jo naturligvis et stykke tid, før de første emner når
pensionsalderen. FOUAT må samtidig konkurrere med andre foreninger, som gerne vil bevare
”deres” pensionister, hvad enten det nu er Rytterofficersforeningen , Torsdagsklubben,
Artilleriofficersforeningen , Søløjtnantsselskabet eller andre.
Desuden skulle man først have etableret en ny lokalforening (kreds) med stiftende
generalforsamling, vedtægter og hele baduljen. Det gør man ikke i en ruf ved siden af havende
tjeneste. Så det har nok krævet nogle tilløb og telefonsnak, før de første medlemmer meldte sig.
Det fik stor betydning, at vi nu kunne optage andre medlemmer end linieofficerer fra Hæren - bl.a.
fra både faste og frivillige officerer fra Hjemmeværnet, som ikke tidligere var del af målgruppen.
Det var ret klogt, for de var mange og kunne tilføre nye kvaliteter og ressourser, som de andre
savnede. Hvornår dette skifte fandt sted, vides heller ikke. Der synes ikke at have været nogen
lokale initiativtagere i meget lang tid.
Men lad os være ærlige: der gik en rum tid, før der skete noget som helst med og i kredsen.
Hvordan kom der gang i det?
På venlig opfordring fra landsformanden, generalmajor Niels-Aage Rye Andersen, påtog
oberstløjtnant Svend Carsten Volden fra Sjællandske Livregiment (pensioneret i 1998) og
oberstløjtnant Mogens Røgind fra Hjemmeværns Region V (pensioneret i 1999) sig det store
arbejde at hverve medlemmer fra hæren og hjemmeværnet. Det klarede de strålende:
I referat fra Fællesmødet I Meddelelser nr. 105 fra maj-juni 1999 kan man om Midt- og
Vestsjællands Kreds læse:
Midt- og Vestsjællands Kreds.
Kontaktperson: Oberstløjtnant Svend Volden, Orgelvej 1, 4200 Slagelse…..
Kredsen gennemførte første orienterings- og hvervemøde den 7. april (1999) i Slagelse. Aftenen
satte fokus på mulige konsekvenser af regeringens oplæg til forsvarsforhandlinger………Der blev
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Se ”Meddelelser” nr. 205.
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endvidere orienteret om foreningen, Hærens kommende fjernopklaringssystem samt givet en
rundvisning i Hjemmeværnsdistrikt Vestsjællands nye faciliteter 6. Otte af deltagerne indmeldte sig i
kredsen, der pr. 12. april har i alt 14 medlemmer, idet enkelte medlemmer af Storstrøms og
Københavns Kredse har ønsket at blive overført….
Bemærk endvidere, at Svend Volden er benævnt kontaktperson. Ikke kredsformand. Kredsen er
tilsyneladende ikke formeret endnu.
Nu bliver det konkret: Dåbsattest 27. september 1999
Ekstraordinær (stiftende) generalforsamling gennemføres den 27. september 1999. Det kan man
læse om i nr. 108 af NOV-DEC 1999. Så den dato må betegnes som vores helt egen lokale
dåbsattest. Ikke nogen imponerende alder, men det er faktisk gået rigtig flot med både hvervning,
fastholdelse og skydning, både før og efter denne dato.
OL Svend C. Volden er kredsformand, OL Mogens Røgind næstformand, KN Jørgen Helstrup
forretningsfører, MJ Per Darville kasserer og politiinspektør Jørgen Fried Pedersen
bestyrelsesmedlem med særlige opgaver. Vi har lige fra starten været meget opmærksomme på
Totalforsvarsaspektet.
I referat fra Fællesmødet i Meddelelser fra MAJ-JUNI 2000 kan man læse følgende rosende omtale
fra landsledelsen:
Oberstløjtnant Voldens indsats med genoplivning af Vestsjællands Kredsen har været særdeles
positiv. På ét år er kredsen vokset fra 0 til 43 medlemmer…
En meget stor del af de ovenfor nævnte medlemmer er fra Hjemmeværnet. De to pensionerede
oberstløjtnanter har derfor begge æren for at stå faddere til vores kreds medlemsskare – bistået
af den øvrige bestyrelse og andre medlemmer..
”Afløsning melder sig”
Det er meget forståeligt. Det tager på kræfterne at løbe en ny forening i gang. Det er ikke nok at
hverve medlemmer. De skal også opleve, at de får noget ud af at være med i en forening. Så der
skal sørges for rettidig afløsning.
I ”Meddelelser” nr. 126 af NOV-DEC 2002 kan man læse, at kredsformanden nu er oberst Karl
Johan Nilausen (”Kalle”). Han må være valgt på generalforsamlingen i marts 2002. Heldigvis er
Kalle en omhyggelig mand, så hans formandsberetninger for 2002, 2003, 2004 og 2005 eksisterer 7.
Her kan man læse, at kredsens medlemstal i denne periode har været henh. 63, 59, 60 og 60. Det
frafald, der har været er blevet erstattet. Det er meget flot.
6
7

Det må være Merkurvej, der tales om
Beretningerne kan findes på FOUAT hjemmeside, under Meddelelser, Arkiv, Beretninger
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I nr. 164 omtales at samarbejdet med Reserveofficersforeningen (HPRD) i samme geografiske
område er blevet formaliseret. Desværre kan HPRD ikke tiltrække nye medlemmer og nedlægger
sig selv ultimo 2010. Det kan man læse om i nr. 175. Enkelte af de tilbageværende medlemmer af
denne forening har siden meldt sig ind i FOUAT Midt- og Vestsjælland og dermed givet et meget
værdsat krafttilskud.
Ved nedlæggelsen af Storstrømskredsen i 2014 meldte et mindre antal medlemmer sig ind i Midtog Vestsjællands Kreds, men afstanden var for stor; der er kun enkelte, som stadig er medlem.
Medlemstallet har siden år 2005 svinget mellem 60 og 55. Det synes i skrivende stund at have
stabiliseret sig omkring de 55, hvoraf godt halvdelen er fra hjemmeværnet og den anden halvdel
fortrinsvis er fra Hæren, men vi har også nogle af ”de blå”. Og det er vi meget glade for. Da der jo
er en del, som er ”faldet på ærens mark” i de forgangne år, må vi med tilfredshed konstatere, at
der fortsat er medlemstilgang.
Aktiviteter
Hvad foregår der i kredsene? Vedtægterne af 2014 pålægger os bl.a.


at samle officerer uden for aktiv tjeneste og opretholde forbindelse med dem



at vedligeholde kontakt og kendskab til forsvaret



at give oplysning om historiske og aktuelle forhold med relationer til forsvaret samt at virke
for forsvarets interesse

Vi prøver af bedste evne at leve op til det. Den midterste bullit er den sværeste for os i provinsen –
selv om vi har flere store og vigtige tjenestesteder at søge hjælp hos:
-

Antvorskov Kaserne og Gardehusarregimentet

-

Flådestation Korsør, samt Marinehjemmeværnet

-

Totalforsvarsregion Sjælland, med de to relevante Hærhjemmeværnsdistrikter

Den første bullit er ikke meget nemmere; her er skydning og sommerudflugt bestemt noget, der
sælger sagen og fastholder interessen – ikke mindst den bedre halvdels. Bemærk i øvrigt, at
skydning ikke længere er et krav, men at vi på Sjælland og Fyn stadig dyrker pistolskydning. Vi
opfatter det som et meget vigtigt element i fastholdelse af medlemmer; vel også i rekruttering af
medlemmer.
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Foto 1 og 2: Helle Jürgensen
Den sidste bullit dyrker vi så meget som vi kan. Mest med egne kræfter – og det er ikke så ringe
endda – eller med udefrakommende foredragsholdere. Men de koster jo. Dette punkt dækker
også kontakten til det levende forsvar. Men vi vil helst være beskedne. Ikke være til ulejlighed, for
tjenestestederne har mange andre brugere.
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Ledelse af foreningen
Man har i hele den tid, FOUAT har eksisteret, tilstræbt at have en pensioneret general som
landsformand. Det er stort set lykkedes. Og det er jo klogt set: Generaler ved det meste af det, der
er værd at vide om forsvaret, og de har et godt old-boys-net at trække på. Det giver altså
muligheder, som ikke ret mange andre kan have. Man har også sikret sig kongelig bevågenhed ved
at flere kongelige personer har indvilliget i at være protektorer8
Afdelinger uden for København – benævnt kredse – har søgt at sikre sig pensionerede chefer fra
lokalområdet som kredsformænd, og det er i nogen grad opnået, men andre løsninger kendes
også.
Det har i starten været meget top- og københavnerstyret. Det var vel naturligt nok, for alt stod og
faldt med Københavns opretholdelse som hovedstad. For Sjællands vedkommende fortsatte det
længe efter, at det ville have været relevant at lave en selvstændig Sjællands Kreds uden for
København og Nordsjælland. Grunden hertil kendes ikke.
Men nye tider skaber også nye skikke/adfærd. Det ”store forsvar” var meget aktivt og førende – på
den gode måde - på det ledelsesmæssige område fra sidst i 80´erne til sidste halvdel af 90´erne. Så
satte den bureaukratiske modoffensiv ind.
Delegering og decentralisering var nøgleordene.
FOUAT koblede sig på den første del af bølgen og dyrkede det i 2007 og 2008. I de nye vedtægter
af 2. april 2008 skete der en betydelig regelforenkling, kredsene fik en langt større selvstændighed
– og dermed også pligt til at gøre noget selv. Den årlige sammenkomst i København, som indtil da
havde været omdrejningspunktet (Stiftelsesfest, præmieudlevering, fornemme gæster) blev
reduceret til en ”københavnerbegivenhed” og vi kunne få plads til at tilrettelægge tingene, som vi
– ude i provinsen – gerne ville.
Det er godt, at de gamle, årlige fællesmøder, som altid fandt sted i København er bortfaldet. I dag
finder Repræsentantskabsmødet, som det nu hedder, sted på Højstrup uden for Odense, så alle
har lige muligheder for at deltage med mindst mulige omkostninger.
Domiciler, faciliteter og kommunikation
Kredsene har ikke kontorer og andre faciliteter i det daglige. Kredsens flagposition er
kredsformandens adresse med tilhørende – egen - telefon og internet samt forretningsførerens
ditto. Det må have været meget besværligt i gamle dage da der kun var fastnettelefon og brevpost
til at opretholde forbindelsen. Gamle dage er ikke så længe siden. Det kunne være en
langsommelig sag at få forbindelse til formand eller forretningsfører.

8

H.M Kong Christian X, HKH Kronprins Frederik, samt HKH Prins Henrik
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Her var Meddelelser til stor hjælp i f.m. at holde medlemmerne tilfredsstillende orienteret. Det
kunne reducere antallet af opringninger betragteligt. Indtil for nyligt var det baseret på
postomdelte trykte hæfter. Det havde sine teknologiske begrænsninger og kostede ret så meget.
En stor del af kontingentet blev brugt på trykning og forsendelse.
Men efterhånden som flere og flere fik computer derhjemme med internetadgang, åbnede der sig
nye muligheder. FOUAT foretog en undersøgelse, og konstaterede at et meget højt antal
medlemmer var teknologik opdaterede og dermed kunne få bladet i en elektronisk udgave. Det
sparede trykning, pakning og porto – og dermed penge. Det krævede til gengæld en dygtig og
kreativ redaktør samt en kompetent og visionær web-master. Midt- og Vestsjællands Kreds var
den første (eller en af de første) kredse, som kunne erklære sig rede til at gå digitalt. Det er vi
100% i dag. Det gør det muligt, at vi kan udsende orientering om aktiviteter og andre tilbud direkte
til vore medlemmer, groft sagt ved tryk på en knap. Samtidig må vi vel også rose os af, at der er fri
adgang til – for alle – at gå ind og læse, hvad vi foretager os. Det er helt i tråd med demokratiet og
tidsånden. Og sådan skal det være.
Vi kan også rose os af, at medlemmer fra vores kreds har været absolut bærende i den helt
nødvendige kommunikation i hele FOUAT:
Som redaktør af Meddelelser oberstløjtnant S.C. Volden, som blev afløst af major T.M.E.
Pedersen, begge Slagelse, og som Webmaster, kaptajn Peter Thomsen, Sorø.
Vi er i høj grad selvhjulpne. Til gennemførelse af foredrag og skydninger kræves der dog fortsat at
vi kan låne de nødvendige faciliteter.
Afslutning
Midt- og Vestsjællands Kreds er i 2016 en velfungerende kreds med 55 glade medlemmer, et godt
årsprogram – ikke for meget, ikke for lidt – en god økonomi og en positiv forventning til fremtiden.
Den er den største kreds efter Københavnskredsen, men har en dagsorden, som er betydelig
anderledes og mere beskeden. Sådan foretrækker vi det her i Udkantsdanmark. Nu, da vi endelig
har fået foden under eget bord
Hans Jürgen Jürgensen
Oberstløjtnant, kredsformand
Maj 2016
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Tak til
Afdøde generalmajor Niels-Aage Rye Andersen for at have iværksat genoplivning af kredsen. Uden
dette blide skub havde vi næppe eksisteret i dag.
Oberstløjtnant Svend Carsten Volden for hans store indsats som kontaktofficer, som redaktør af
Meddelelser og som den første fungerende formand for Midt- og Vestsjællands Kreds.
Oberstløjtnant Mogens Røgind for hans store indsats for at hverve medlemmer blandt
hjemmeværnsofficerer i Region V område.
Oberst Erling Flebbe, formand for Københavnskredsen for et stort forarbejde og for at stille de
genfundne dokumenter m.v. til rådighed for alle kredse.
Oberstløjtnant (R) K.L.B.Rasmussen for hans støtte som lokalhistorisk konsulent
Samt til alle der har ydet en stor indsats som bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisorer eller
anden form for hjælp til foreningens virke.

Kildemateriale
Meddelelser i mange varianter – fra inserater i Militær Tidende/Militært Tidsskrift over egen
udgivelse som hæfter til den nuværende elektroniske hjemmeside.
Helge Klint: Den Danske Hær, bind V, ”1902 – 1918 SIKRINGSSTYRKEN” (Forlaget Sixtus,
København 1978.
”Nedslidningen” (redigeret af Michael Hesselholt Clemmesen), Forsvarsakademiet 2007.
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Bilag:
Bestyrelser 2001 – 2016
1999 – 2002

OL Svend Carsten Volden, formand
OL Mogens Røgind, næstformand
KN Jørgen Helstrup, forretningsfører
MJ Per Darville, kasserer
PI Jørgen Fried Pedersen, særlige opgaver

2002 – 2006

OB Karl Johan Nilausen, formand
OL Hans Jürgen Jürgensen, næstformand
KN Jørgen Helstrup, forretningsfører
MJ Per Darville, Kasserer
PL Holger Janns, skydelærer

2006 -

OL Hans Jürgen Jürgensen, formand
OL Steen Gildberg, senere OL Mogens Røgind, næstformænd
PL Holger Janns, forretningsfører og skydelærer
MJ Per Darville, senere PL Søren Nør, kasserer
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