G156

ISBN 978-87-999438-1-4

2

FOUAT
Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste
125-års Jubilæumsskrift

Erling B. Flebbe, redaktør

FOUAT 2017

3

Foreningen af Officerer uden for Aktiv Tjeneste (FOUAT).
© FOUAT 2017.
Opsætning: FOUAT, ved oberst Erling B. Flebbe.
Grafisk tilrettelæggelse: Erling B. Flebbe.
Hjemmeside: https://wp.fouat.dk/
Printed in Denmark 2017 (reelt er dette en rettet udgave af 2016 udgaven).
ISBN 978-87-999438-1-4 (PDF)
Udgivet af FOUAT 2017.
Jubilæumsskriftet lægges i elektronik udgave op på FOUAT’s hjemmeside.
Indhold kan gengives uden tilladelse, men med kildeangivelse.
Kommerciel anvendelse af indholdet kræver skriftlig tilladelse fra FOUAT.

Forside: FOUAT’s kongelige protektorer, æresmedlemmer og
foreningens logoer gennem tiden.
Bagside: FOUAT’s stifters gravsted på Vestre Kirkegård i Valby.

4

Indholdsfortegnelse
Forord ........................................................................................................................ 7
Bemærkninger til 2017 udgaven ............................................................................... 8
Indledning ................................................................................................................. 8
Faklen bliver båret videre ....................................................................................... 10
Ophavsmanden til FOUAT ..................................................................................... 10
Foreningens ledende skikkelser og ildsjæle ........................................................... 18
Formændene ........................................................................................................ 18
Næstformændene ................................................................................................ 34
Forretningsførerne............................................................................................... 41
Aktiviteter ............................................................................................................... 48
De første år op til 1. verdenskrig ........................................................................ 50
Under 1. verdenskrig – 1914 - 1918 .................................................................. 66
Mellemkrigsårene................................................................................................ 70
Besættelsestiden 1940-45.................................................................................... 78
Fra efterkrigstiden frem til 100-års jubilæet ....................................................... 87
FOUAT’s seneste 25 år ..................................................................................... 105
Kredsene................................................................................................................ 122
Aktive kredse ........................................................................................................ 122
Københavns Kreds ........................................................................................... 122
Midt- og Vestsjælland Kreds ........................................................................... 126
Fyns Kreds ........................................................................................................ 128
Sydjyske Kreds eller Sydlige Jyllands Kreds ................................................... 130
Nordjyske Kreds eller Nordlige Jyllands Kreds ............................................... 132
Nedlagte Kredse .................................................................................................... 134
1ste jydske Kreds .............................................................................................. 134
2den jydske Kreds ............................................................................................. 134
Sønderjydske Kreds .......................................................................................... 135
Lolland-Falsters Kreds ...................................................................................... 135
Storstrøms Kreds ............................................................................................... 136
Frederiksborg Kreds.......................................................................................... 137
Midtjyske Kreds eller Mellemste Jyllands Kreds ............................................. 138
Foreningens organisation ...................................................................................... 139
Overbestyrelse ................................................................................................... 139
Delegeretmøde .................................................................................................. 140
Fællesstyrelse og fællesmøde ........................................................................... 140
5

Årsmødet ........................................................................................................... 141
Repræsentantskabsmødet ................................................................................. 141
Kredsopdelingen ................................................................................................... 141
Andre informationer om FOUAT ......................................................................... 143
Skydningerne .................................................................................................... 143
Skydeudvalget ................................................................................................... 149
Distribution af informationer ............................................................................ 150
FOUAT’s hjemmeside på internettet ................................................................ 154
Kontingent ......................................................................................................... 155
FOUAT logo ..................................................................................................... 156
Fugleskydningsklubben af 1912 ....................................................................... 158
Ture og ekskursioner ......................................................................................... 159
Medlemstal ........................................................................................................ 160
Navne på protektorer, æresmedlemmer og medlemmer nævnt i dette skrift ....... 162

6

Forord
Den 9. december 2016 kan Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste – i
daglig tale kaldet FOUAT – fejre 125-årsdagen for foreningens oprettelse.
I forbindelse med 25-års jubilæet i 1916 udsendtes et fornemt rigt illustreret
Tillægsblad til Militært Tidsskrift, der opridsede foreningens tilblivelseshistorie,
formål, aktiviteter og aktuelle medlemslister.
Også i forbindelse med 50, 75 og 100-års jubilæerne er foreningens aktiviteter blevet omtalt i artikler i Militært Tidsskrift og ved 100 års jubilæet blev artiklen gengivet i et særtryk som en hilsen til foreningens medlemmer.
Her ved 125-års jubilæet har landsledelsen besluttet at udgive en jubilæumsbog med en gennemgang af foreningens 125 års virke og herigennem illustrere den
udvikling, foreningen har gennemgået og nogle af de aktiviteter i foreningens liv,
som en gennemgang af vores arkiv har afsløret. En særlig tak til oberst Erling B.
Flebbe, formand for Københavns Kreds, der har forestået dette store arbejde. Også
en stor tak for bidragene fra kredsene samt for den økonomiske støtte fra major
von Zeilaus legat og Drost fonden, der har muliggjort trykningen af bogen.
Det fremgår af bogen, at foreningen har haft to primære formål, dels at bidrage til udbredelse og fastholdelse af forståelsen for forsvarssagen, og dels at påtage
sig væsentlige dele af den videreuddannelse af officerskorpset i hærens mobiliseringsstyrke, som hæren ikke selv havde styrke til på oprettelsestidspunktet.
Uddannelsesopgaven er for foreningen over årene bortfaldet og i dag bibeholdes den alene for at give interesserede medlemmer muligheden for skydning
med pistol.
Behovet for at modtage løbende orientering om forsvarsmæssige forhold eksisterer stadig. Det samme gør ønsket om forsat at kunne mødes med tidligere kolleger fra alle tre værn og hjemmeværnet, selv om man ikke længere er i aktiv tjeneste. Disse opgaver varetages i foreningens lokale kredse. Dette arbejde fortjener
stor opbakning fra foreningens medlemmer og tilslutning fra nye medlemmer.
Lad mig slutte med at lykønske vores forening med jubilæet og udtrykke et
ønske om fortsat mange gode år med bidrag til indsigt i forsvarsmæssige forhold
og kammeratligt samvær.
JENS E. FRANDSEN
Generalmajor, landsformand
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Bemærkninger til 2017 udgaven - PDF
Efter ønske fra flere af vore senior medlemmer udgives 125-års Jubilæumsskriftet hermed også elektronisk. Idéen er, at man med denne udgave på hånden
har mulighed for at læse skriftet med større typer, idet man enten ved hjælp af en
e-læser eller ved brug af en monitor eller skærm har mulighed for at forstørre
skriften.
Endvidere er der foretaget et antal rettelser. Disse har imidlertid alle være
uden betydning for læsning af skriftet, således at denne elektroniske udgave stort
set fremstår som den trykte 2016 udgave.

Indledning
Dette jubilæumsskrift er primært dedikeret de medlemmer, der har været foreningens tovholdere. Det være sig bestyrelsesformænd, forretningsførere og andre,
der i foreningsmæssig sammenhæng har været sat for vognen på den ene eller den
anden måde. De har gjort brug af de værdier, som mange af os sætter højst: Pligt,
loyalitet og opofrelse. Disse stræbsomme mennesker har været engagerede af lyst
og kærlighed til foreningen, ikke for at opnå berømmelse eller tjene på det. Der
nævnes mange navne på medlemmer. Faktisk er der over 250 forskellige nævnt,
nogle er omtalt mange gange og andre kun en enkelt. Det kan virke uretfærdigt, at
der ikke er flere med, men det er mit valg der har været afgørende for det. Jeg har
lagt til grund, at alle de medlemmer rundt om i kredsene, som på særlig måde har
været aktive og engagerede og om hvem vi ved, at de har været det, burde beskrives. Det betyder omvendt, at mange kan sidde tilbage og mene, at de enten selv
eller andre, som de har kendt, også havde fortjent omtale.
I de mange tilfælde, hvor det enten ikke er lykkedes at finde dokumentation
eller hvor kildematerialet har været ufuldstændigt, er der i dette jubilæumsskrift,
til erstatning herfor, gengivet en række synspunkter, der udelukkende er mine egne. For de fejl og udeladelser, der i den forbindelse måtte være sket, beder jeg om
forladelse. Der findes også navne, der er nævnt i jubilæumsskriftet, men ikke genfindes i personregisteret. I de tilfælde er der tale om politikere eller andre udenfor
stående, der kan have påvirket foreningen eller på anden måde haft tilknytning,
dog uden at have været medlemmer.
Man vil se, at der er medlemmer, der har været med på flere af de bærende
poster, eksempelvis er der bestyrelsesmedlemmer, der er blevet forretningsfører
eller formænd osv. I så fald er de i registeret kun omtalt med den mest betydende
post.
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Foreningen har over årene haft begrebet ”æresmedlem” anvendt. Dels har der
været æresmedlemmer i FOUAT som helhed. Da har der været tale om kongelige
personer. Men rundt omkring i kredsene har man også haft mulighed for at tildele
æresmedlemskaber. For de førstes vedkommende er ikke alle nævnt, og for de sidstes vedkommende er de fleste ikke omtalt.
Foreningens medlemmer har for de flestes vedkommende tjent som officerer i
Forsvaret og Hjemmeværnet i kortere eller længere tid. Mange har tillige tjent under andre faner, først og fremmest FN. Andre har på anden måde tjent i det fremmede for Danmarks eller en større sag. Til belysning af nogle af de konflikter,
brændpunkter eller regulære krige, som disse medlemmerne har deltaget i, er der i
dette skrift undervejs indskudt faktuelle oplysninger. Læseren får på den måde
nogle historiske ”knager” at holde fortællingen op på.
Tak til de medlemmer, som på opfordring har bidraget med billeder og tekst,
men især tak til Fyns Kreds, ved kaptajn Palle Christiansen, som har bidraget med
fyldigt materiale. Tak også til major Henning Mortensen og major Jørgen Houlberg Nielsen for råd, vejledning og grundig korrekturlæsning.
ERLING B. FLEBBE
Oberst, næstformand
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Faklen bliver båret videre
Vores forening FOUAT kan nu fejre sit 125-års jubilæum. Det er godt gået,
og vidner om et smukt og dedikeret engagement blandt ildsjæle og tovholdere i
gruppen af forhenværende danske officerer, hvis hjerter banker for forsvarssagen
og for fædrelandet. Det har stået på igennem flere generationer og har vidnet om
virkelyst og ønsket om at deltage i et godt kammeratskab. Medlemmerne har støttet op om foreningens aktiviteter, store som små og dette har først og fremmest
kunnet lade sig gøre, fordi man har følt sig godt tilpas i hinandens selskab. Ånden
fra 1891 har levet i alle foreningsårene og lever fortsat. Faklen er blevet båret videre fra 1891, og den brænder stadig med en klar og lysende flamme i 2016.

Ophavsmanden til FOUAT
I Europa var tiden efter den fransk-tyske krig i 1871 præget af stærk rivalisering mellem de europæiske stormagter. Nationalismen stod centralt i europæisk
politik. Overalt havde man en fornemmelse af, at det hele snart måtte brænde
sammen, og at det om føje tid ville munde ud i en konflikt mellem de europæiske
stormagter.
Vi ved ikke ret meget om foreningens stifter. Kun at han
kom til verden i denne politisk højspændte periode. Han
blev født den 16. april 1855 i Itzehoe i det daværende
Holsten. Vi ved fra kirkegårdsbogen for Vestre Kirkegård
i København, at han var døbt Christian Pedersen Dan1.
Hans far var hos Dragonerne, hvor han var overvagtmester, det vi nu om stunder ville kalde arrestforvarer. Christian var lillebror til Adam, der blev født i Odense i 1848.
Adam blev senere missionær i USA under navnet Adam
Dan. Adam blev en kendt skikkelse blandt danskamerikanere. Christian var også storebror til Hans Peder
Ritmester
Pedersen-Dan, der også blev født i Itzehoe, men i 1859. I
Christian Pedersen Dan
sin voksne tilværelse blev Hans Peder uddannet som bil1855 – 1917
Foto: Militær Tidende
ledhugger. Han er endnu i dag kendt for arbejder som vel
i grunden alle har fået ikonisk status, nemlig ”Den lille
Hornblæser,” ”Holger Danske” og ”Elefantporten på Carlsberg.2” Vi ved som en
lidt kuriøs oplysning, at Christian i de små skoleklasser gik i skole med en vis Ejgil Thorvald Jenssen-Tusch, mere herom senere. Inden krigshandlingerne for alvor
1
2

Kraks Blå Bog 1910.
Eva Toftemark, ”Hyldest til en moder” – Billedhuggeren H.P. Pedersen-Dan og hans kunst, ISBN: 87-87936-36-4.
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gik i gang i forbindelse med 2. Slesvigske krig flyttede familien i 18633 til Aarhus,
hvor Christian voksede op. Vi ved at han blev soldat og at hans militære uddannelse afsluttedes med en reserveofficersuddannelse. Han blev hjemsendt som løjtnant
i Rytteriets Forstærkning. Vi ved også, at han i slutningen af 1880’erne og begyndelsen af 90’erne var ansat som konstruktør ved Statsbanerne i Aarhus. Endelig
ved vi, at hans nærmeste foresatte i den periode var en kyndig og meget kapabel
ingeniør ved navn Carl Frederik Sophus Ernst. Samme ingeniør Ernst var søn af
generalløjtnant Ernst. Ham møder vi også senere.
Der var danske politikere, der på den tid så med stor ængstelse på dét, der var
i gang på det europæiske plan. Man var helt enkelt bange for, at en ulykke magen
til den, der var overgået landet i 1807, hvor København var blevet bombarderet,
skulle gentage sig. Det bombardement havde som bekendt dansk overgivelse til
følge og ledte frem til at englænderne, som krigsbytte, beslaglagde og sejlede bort
med den danske flåde. På den tid en af de største krigsflåder i Europa. Danmark
var af den grund tvunget til at
vælge side og allierede sig med
Napoleons Frankrig. En af dem,
der ikke var tryg ved udviklingen i slutningen af det 19. århundrede, var daværende konseilspræsident Estrup. Han var
ikke et øjeblik i tvivl om, at
1807 katastrofen meget vel
kunne gentage sig. Derfor brugte han sin politiske magt til at
”En helt fra 1864.”
Billedet har undertitlen ”Dragon Niels Kjeldsen og hans
gennemtvinge en stærk befæstdrabsmand.” Dragon ”Ullerup” ses i kamp med prøjsiske
ning af København fra land- såhusarer ved Blåkær Skov mellem Fredericia og Vejle i fevel som fra søsiden. Det skete i
bruar 1864.
den såkaldte provisorietid, der
Maleri af Frants Henningsen - 1901
strakte sig fra 1885 til 1894. I
regeringen Estrup var oberst Jesper Jespersen Bahnson4 Krigsminister. Bahnsons
hele livsværk var uløseligt knyttet til forsvarssagen. Han var nærmest utrættelig i
den henseende og arbejdede med alle midler for projektet, der hed ”Københavns
befæstning.”
3
4

Hans Peder Pedersen-Dans levnedsbeskrivelse til Ordenskapitlet, 1908.
Dansk biografisk Leksikon, digitaliseret 2. udgave, LFL's Bladfond —
www.rosekamp.dk/DBL_All/dansk_biografisk_leksikon.htm.
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Bahnson lancerede noget, man nu om stunder ville kalde en politisk bevægelse, hvor han benyttede enhver anledning til at agitere for forsvarssagen.
I tidsskriftet ”Vort Forsvar” kunne man i en artikel af officeren Emil Madsen
i 1881 læse beretningen om dragon Niels Kjeldsen, der blev dræbt i kamp i februar
1864. Artiklen var skrevet bevidst agitatorisk. Man ønskede at skildre de danske
soldater der
kæmpede i
1864, som
tapre. Soldater, der
blev ofre
for
en
overmagt
som kun
kunne
vinde
ved at
falde
andre
i

ryggen og
ved at an- Figur 1. I denne
sirlige håndskrift affattede
vende ufine Christian Petersen-Dan sine breve til vordende
metoder.
medlemmer. Alle de protokoller, han førte var lige så nydelige.
Den
lille Fotokopi: FOUAT
artikel gav
anstød til en bevægelse, der bredte sig vidt over landet. Og i tiden, der fulgte gennemtrængte den hele den almindelige bevidsthed. Træfningen er senere i detaljer
blevet analyseret af Karl Larsen5.
Rundt om i landet blev der – ikke kun af Bahnson – gjort en række udspil til
dannelse af flere forsvarsvenlige foreninger. Der var virkelig mange initiativer af
den art; et af dem, der blev realiseret i 1884, resulterede i stiftelsen af den særegne
5

Dragon Niels Kjeldsen og hans drabsmand – en undersøgelse af Karl Larsen, Det Nordiske Forlag, 1902.
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forening "Den Frivillige Selvbeskatning Til Fædrelandets Forsvar". Som noget
dengang usædvanligt gik kvinderne på barrikaderne og iværksatte landsomfattende, storstilede indsamlinger, hvis midler skulle bruges til anskaffelse af blandt andet kanoner til bestykning af de nye forter omkring hovedstaden. Også anlæggelsen af selve de forter, der blev bygget omkring København, blev gennemført helt
eller delvist for indsamlede midler. Det være sig Garderhøj Fortet som Lyngby
Fort. Vender vi tilbage til Bahnson, så stod han før ministertiden for udfærdigelse
af en lang række adresser, altså skriftlige, formelle henvendelser, især til politikere
og pressen. Mange af disse havde flere medunderskrivere; alt sammen med henblik på at støtte forsvarssagen. Som man kan forstå, var Bahnson en oplysningens
mand. Han selv var en utrættelig taler og fik udvirket, at der blev afholdt utallige
foredrag til fordel for forsvarssagen rundt omkring i landet.
Det var det miljø en ung opvakt
mand midt i trediverne, hjemsendt løjtnant i Rytteriets Forstærkning, Christian
Pedersen Dan, levede. Det var på den tid,
at han gik og spekulerede over, hvordan
Hæren i tilfælde af mobilisering skulle
klare de militære ledelsesopgaver. Han
havde nemlig regnet sig frem til, at der
var en udtalt brist i forbindelse med den
danske hærs officerskorps i netop sådan
en situation. Christian Pedersen Dan
mente, at man reelt stod og manglede
det, han kaldte duelige officerer i et antal
på hele 1.200. De skulle bruges i linje-,
Ritmester Ch. Petersen-Dan (herren i civilt
besætnings- og erstatningsafdelingerne.
antræk,
der letter på hatten) noterer skydeHan mente, at der burde gøres noget ved
resultater på skydebanen.
problemet. Han var særdeles engageret
Billedet er formentlig taget lige før eller i
og tillige flittig. Han skrev til Gud og
begyndelsen af 1. verdenskrig.
hver mand og bad om deres tilslutning til
Foto: FOUAT
dette – efter hans mening – ædle formål.
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Christian Petersen-Dan mente, at man skulle give de hjemsendte officerer
mulighed for at vedligeholde deres viden og militære færdigheder, samt give dem
mulighed for at holde sig ajour med, hvad der skete inden for Hæren.
 Han ville sørge for en årlig genopfriskning i form af en instruktionsøvelse (i
dag ville vi nok kalde det for en form for mønstringsøvelse).
 Han ville sørge for, at de hjemsendte officerer blev i stand til at holde sig
ajour med, hvad der passerede i Hæren omkring ledelse, operationer, materiel og udstyr m.v.
 Han ville skabe mulighed for, at hjemsendte officerer kunne holde kontakt
til tjenstgørende personel i Hæren.
 Han ville give hjemsendte officerer mulighed for at vedligeholde deres skydefærdigheder.
 Han ville skaffe medlemmerne oplysning gennem foredragsvirksomhed.
Christian Pedersen Dan kaldte det belærende foredrag.
 Han ville skabe sammenhold og godt kammeratskab gennem kammeratlige
sammenkomster.
Da foreningen var sat på skaft, skulle man komme til at konstatere, at alle de
aktiviteter vedrørende foreningens virke, løjtnant Christian Pedersen Dan havde
gået og drømt om, kom til at ske fyldest. Første instruktionsøvelse blev gennemført i 1894 og den sidste i 1909. Når denne meget vigtige aktivitet kom til at stoppe dér, var det fordi der på det tidspunkt blev vedtaget en ny Hærlov. Med den
dukkede der en ny kategori officerer op; i dag ville vi kalde dem egentlige reserveofficerer. Dermed var instruktionsøvelserne slut. Men foreningen kørte videre
med alle øvrige elementer.
Der er en lille pudsighed omkring foreningens navn. Man vil i tidlige numre
af Militær Tidende kunne læse, at det var lykkedes at få generalløjtnant Ernst til at
træde til som formand for noget, der i sommeren 1891 blev benævnt ”Forening af
Officerer, som ikke forrette activ Tjeneste.” Senere samme sommer var betegnelsen ændret til ”Foreningen for Officerer udenfor Activ Tjeneste.” Da løjtnant
Christian Pedersen Dan lidt senere samme sommer skrev ud til velanskrevne officerer, for at få dem til at støtte foreningens oprettelse, brugte han betegnelsen ”Officerer udenfor den aktive Tjeneste.” Man vil i det følgende se, at der flere gange
er blevet gjort forsøg på at få et mere mundret navn til foreningen, men uden held.
I forbindelse med foreningens 100-års jubilæum kunne man i organet for Reserveofficersforeningen i Danmarks læse, at FOUAT var den ældste forening, der havde
14

virket for reserveofficererne og at man havde valgt en alt andet end ordfattig betegnelse. I ROID mente man, at det nok skulle tillægges det forhold, at man i den
danske krigsmagt har en brændende kærlighed til lange og ubekvemme navne.
I foråret 2006 nævnte oberstløjtnant Hans A. Schrøder fra Københavns Kreds
i et indlæg i MEDDELELSER6, at det ikke var korrekt, når man skrev foreningens
navn med ”udenfor” i et ord. Ej heller når man henviste til, at det var en gammel
skrivemåde, for Schrøder kunne godtgøre, at ordet i den nævnte skriftlige sammenstilling rettelig skulle skrives som to ord og dermed som ”uden for,” og det
havde det i øvrigt skullet helt siden 1859 jævnfør Christian Molbechs Dansk Ordbog. Men det kom til at drøje lidt, for først med de nye vedtægter, der blev stadfæstet på repræsentantskabsmødet i april 2008 blev navnet ændret, så det nu fremstår
– i sin stadigvæk ordrige betegnelse – som ”Foreningen af Officerer uden for aktiv
Tjeneste.” Det blev altså ”udenfor” i næsten 117 år.
Omkring selve kernen i den problemstilling, løjtnant Christian Pedersen Dan
havde indkredset virkede det for ham, som om ingen andre ville lægge sig i selen
for at løse det. Derfor kom han til den konklusion, at han selv måtte råde bod på
miseren. Instrumentet – som han så det – var at danne en forening. Kommunikation på de tider var en vanskelig sag. Men netop i 1891
havde en driftig herre ved navn Harald Jenssen-Tusch
lanceret et tidsskrift, der hed Militær Tidende. Ud
over at virke som bladudgiver var han kaptajn i Hæren og adjudant ved 2. generalkommando, det vil sige
Nørre Jylland og Fyn. Endelig var han storebror til
førnævnte Eigil Thorvald Jenssen-Tusch. Og netop
Militær Tidende blev såvel i opstarten som i de efterfølgende 12 år både den vordende og den stiftede forenings talerør.
Christian Pedersen Dan havde dermed adgang til
en del af den skrevne presse. Han skrev en stor artikel
og flere mindre indlæg i Militær Tidende, hvor han
Oberstløjtnant Harald Jensargumenterede for sagen. I foråret det år sendte han
sen-Tusch.
en cirkulæreskrivelse (se udsnittet af indledningen til Forfatter, redaktør, forlægger
brevet ovenfor – figur 1) til et stort antal ældre og
m.m.
1851 – 1922
yngre officerer, på hvem han kendte adresserne, og
Foto: Peter Elfelt
bad dem støtte forslaget.
6

MEDDELELSER nr. 146, Marts-April 2006, side 5.
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Christian Pedersen Dan opnåede den ønskede tilslutning. Og på den baggrund
sendte han en ny rundskrivelse
til alle danske hjemsendte officerer, på hvem han havde
adresserne. Heri redegjorde
han ganske udførligt for, hvorledes foreningen tænktes organiseret m.v., ligesom han da
kunne henvise til, at en lang
række højtstående officerer
allerede havde givet udtryk for
deres støtte til forehavendet7.
Men Pedersen Dan havde øje
for det betydningsfulde i at reserveofficerer plejer omgang
med folk i tjenesten. Derfor
nævnte han i artiklen i Militær
Tidende, at såvel officerer
uden for aktiv tjeneste som
tjenstgørende officerer og ligestillede, burde kunne blive
medlemmer af foreningen.
Harald
Jenssen-Tusch
skrev i slutningen af ovennævnte artikel, at ”Redaktionen af ’Militær Tidende’ skal
… med glæde give den
(FOUAT, red.) sin bedste anFotokopi: FOUAT
befaling.”8
Christian Pedersen Dan blev straks fra begyndelsen, da foreningen var dannet, forretningsfører for FOUAT på landsplan.
Han flyttede i 1892 til København, og i november samme år nedlagde kasserer og sekretær i den derværende kreds sit hverv, hvorfor Petersen-Dan sprang til
og overtog de to poster sammen med forretningsførerjobbet for FOUAT.

7
8

Militær Tidende 1891, spalte 120.
Militær Tidende 1891, spalte 120.
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Christian Pedersen Dan blev ridder af Dannebrog i 18999, det var blot året efter at generalløjtnant Bahnson var blevet foreningens formand. Mon ikke det var et
rigtig velfortjent ”Well done,” Bahnson dér skaffede den flittige løjtnant?
Christian Pedersen Dan blev forfremmet fra løjtnant til ritmester i 190610,
mens generalløjtnant J.J. Bahnson endnu var formand. Selvom det kun er en udokumenteret påstand, så ligger det ligesom i luften, at den gode excellence igen har
trukket på ”oldboys nettet” og på den måde kvitteret over for Christian Petersen
Dan for en stor og uegennyttig indsats.
Det bemærkes her, at mens H.M. kong Christian X var foreningens protektor,
var der en større hyppighed af tildeling af ridderkors og udnævnelse til dannebrogsmænd blandt foreningens veteraner og ledende skikkelser end hvad der er set
senere. Veteraner på den tid var ellers tidligere soldater, som havde måttet passe
sig selv efter nederlaget i 1864.
Christian Pedersen Dan var så at sige ankermand i foreningen frem til 1916.
På det tidspunkt kunne han ikke længere magte tingene på grund af en hjernesygdom. Hans efterfølger som forretningsfører blev kaptajn Busch. Busch noterede i
Københavns Kreds forhandlingsprotokol, at han havde søgt at bringe referater
m.v. i orden for 1916 ved at sammenholde forskellige brudstykker og notater fra
Christian Pedersen Dans hånd11.
Det var i Militær Tidende, at vi blev gjort bekendt med, at Christian begyndte
at ændre sit navnetræk til Ch. Petersen-Dan. Som bekendt er det forkert12, men ikke desto mindre var det dét han valgte at kalde sig, og det er under det navn, han
omtales i det følgende. Navnet kom til at sidde så meget fast, at det blevet ristet
ind i hans gravsten. Efter hans bortgang samlede foreningens medlemmer ind til et
gravmæle over ritmesteren. Gravstedet blev overdraget til familien i april 1919.
Ud over gravstenen afholdt foreningen også omkostninger til vedligehold af gravstedet helt frem til 1987. Begravelsen fandt sted på Vestre Kirkegård i København,
hvor gravstedet, eller rettere gravstenen endnu findes i 2016. Gærdet til indhegningen samt beplantning af gravstedet ses at være ryddet. Billede af stifterens
gravsten ses på bagsiden af dette jubilæumsskrift.

9

Hof- og Statskalenderen 1900, benådningen skete under 17. maj 1899.
Tillægsblad til Militær Tidende, 1906, spalte 15 og 16 f.n.
11
Kaptajn Busch note i Københavns K/reds protokol fra 1917.
12
Kraks Blå Bog 1910.
10
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Foreningens ledende skikkelser og ildsjæle
1891 var året, hvor det hele tog form. Ifølge et opslag i Militær Tidende i oktober det år kunne man notere sig, at Hans Excellence, generalløjtnant Ernst var
blevet opfordret til, og havde accepteret at ville stille op til posten som foreningens
formand, og det var endda et par måneder før den stiftende generalforsamling var
blevet afholdt. Man kunne derefter i december samme år i Militær Tidende læse,
at foreningen havde afholdt konstituerende generalforsamling den 9. samme måned. Ved den lejlighed var generalløjtnant Ernst med akklamation formelt blevet
valgt til formand. Oberstløjtnant C.F.T. Zeilau blev næstformand og løjtnant Ch.
Petersen-Dan foreningens forretningsfører13.
Formændene
Foreningens første formand var, som nævnt ovenfor,
generalløjtnant Jacob Frederik Marius Ernst14, der som
70-årig i 1890 havde taget sin afsked fra Hæren. Han
skulle vise sig at blive den første formand ud af 14 i løbet af foreningens 125-årige historie. Som ung kaptajn
havde Ernst deltaget i første slesvigske krig. Han havde i
størstedelen af sin karriere været tjenstgørende ved ingeniørtropperne. General Ernst havde været politisk aktiv, og havde blandt andet været folketingsmedlem for
Odense Amt. Han havde også siddet i Hærlovskommissionen og hans hjerte bankede for Forsvarets sag. I 1891
blev han formand for ”Foreningen af Officerer, som ikGeneralløjtnant
ke forrette aktiv Tjeneste,” og han beklædte hvervet indJ.F.M. Ernst
1820 – 1897
til sin død i april 1897. Generalløjtnant Ernst var ud over
Foto: Militær Tidende
denne forening aktiv for forsvarssagen på anden vis, idet
han året før sin død blev valgt til formand for Sjællands Stifts ”Forening til forsvarssagens fremme.”
I forbindelse med mindeordene over generalløjtnanten kunne man læse, at
han særligt erindredes for sit arbejde for at skaffe foreningen venner, som gav sig
udslag i, at han formåede at få H.K.H. Prins Christian til Danmark til at indtræde
som foreningens æresmedlem. Hans arbejde med at få Krigsministeriet til at godkende foreningens love og få samme til at støtte dens aktiviteter med pengemidler,
ammunition til fordelagtig pris og skaffe mulighed for at uniformere de medlem13
14

Militær Tidende 1891, spalte 484.
Wikipedia – Kendtes gravsted: Jacob Frederik Marius Ernst.

18

mer, der ikke længere var iklædte. Det var tiltag, der var meget værdsatte af foreningens medlemmer. Generalmajor Koefoed, en kollega til generalløjtnant Ernst,
havde i bladet ”Vort Forsvar” om Ernst skrevet: ”Han var en nobel, fintfølende og
ridderlig personlighed, ærlig og sand i al sin optræden, human og mild i sin dom,
dygtig og nidkær i sin virksomhed, en varm fædrelandsven og en trofast ven og
kammerat15.”
Det faldt sig så heldigt, at da generalløjtnant Ernst
afgik ved døden var generalløjtnant Jesper Jespersen
Bahnson16 netop gået på pension. Han blev opfordret til
at træde til og blev valgt til formand, en post, han bestred
i perioden fra 1898 til 1907. Bahnson havde deltaget i
begge slesvigske krige. Som sin forgænger havde han et
solidt kendskab til det forsvarspolitiske spil, idet han i
perioden 1887 – 95 havde været folketingsmedlem for
partiet Højre for Frederiksbergkredsen. I omtrent samme
periode, fra 1884 til 1894 havde Bahnson, som nævnt
ovenfor været landets Krigsminister, altså under hele
Generalløjtnant
Estrups provisorietid. I 1894 blev han udnævnt til geneJ.J. Bahnson
ralløjtnant og blev gjort til chef for 1. Generalkomman1827 – 1909
dodistrikt (Sjælland) indtil sin pensionering i 1897.
Foto: Militær Tidende
Bahnson afgik som formand i 1907 og døde godt to år
senere i en alder af 82 år.
Under treårskrigen 1848-50 deltog Bahnson blandt andet i kampene ved Fredericia som ung artilleriofficer. Efter krigen gennemgik han højskolens ældste
klasse, det der svarer til nutidens stabskursus. Efter skiftende stillinger inden for
artilleriet blev han i 1855 skoleofficer og var lærer i artilleri og fortifikation ved
landkadetakademiet. I 1859 blev han lærer ved Den militære Højskole. Kun afbrudt af deltagelse i krigen i 1864 fortsatte han i skolemiljøet idet han – da Hærens
Officersskole blev oprettet på Frederiksberg Slot – blev skoleofficer dér indtil
1876. Sideløbende med skoleofficersgerningen havde kaptajn Bahnson været en af
hovedkræfterne bag oprettelsen af Det Krigsvidenskabelige Selskab i 1871. Selskabet var et forum, hvor Bahnson kunne fremlægge egne idéer om Københavns
befæstning, som var det helt store militærpolitiske emne.

15
16

Militær Tidende 1897, spalte 219.
Dansk biografisk Leksikon, digitaliseret 2. udgave, LFL's Bladfond.
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Bahnsons var politisk aktiv og hans veltalenhed var kendt og den klarhed og
overbevisning, hvormed han gav udtryk for sine meninger både i førnævnte selskab og i pressen, gjorde ham til en kendt skikkelse. I 1879 rykkede han ind på de
bonede gulve, idet han blev afdelingschef i Krigsministeriet, men allerede året efter rykkede han op og blev direktør (svarer til nutidens departementschef) samme
sted. Den nye hærlov af 1880 levnede ikke mulighed for at Bahnson kunne forfølge sin kongstanke om befæstningen af København. Men chancen kom i december
1884, hvor konseilspræsident Estrup gjorde Bahnson til Krigsminister. Han håbede formentlig, at han med støtte i den forsvarsvenlige bevægelse, der var opstået i
1870’erne, kunne komme igennem med Københavns befæstning efter de gældende
politiske spilleregler. Men partiet Venstre var imod, hvilket bevirkede, at Estrup
eksekverede Københavns befæstning, med alt hvad deraf fulgte, gennem provisoriske love. Et regime, der først ophørte i 1894. I august samme år sluttede Bahnsons tid som minister, hvorefter han blev forfremmet til generalløjtnant. Han gik
på pension i 1897. Men han fortsatte utrætteligt med at arbejde for sin opfattelse af
forsvarssagen17.
Som formand for FOUAT var Bahnson i stand til at trække i trådene og udvirkede, at foreningen blev set på med stor velvillighed fra betydende kredse, idet
han – som noget dengang meget betydningsfuldt – havde adgang til hoffet. Der
hersker heller ikke tvivl om, at han havde afgørende indflydelse på, at den opnåede god støtte fra Krigsministeriet.
Bahnson døde i 1907. Det var formentlig en lykke, at han ikke kom til at opleve udbruddet af 1. verdenskrig. For så ville han have oplevet, at alle hans kampe
for Københavns befæstning var skønne spildte kræfter. For historien ville vise, at
da de tyske kanoner begyndte at tordne i august 1914, gik det op for hele den måbende verden, at det tyske artilleri kunne knække mange af de kendte fæstningsværker i Belgien og Frankrig og de var i stand til at bombardere byer på over 14
km afstand.
Bahnsons sidste hvilested blev Solbjerg Kirkegård på Frederiksberg. På hans
gravmæle ses en buste i bronze forestillende Bahnson selv. Den er lavet af broderen til foreningens stifter, billedhuggeren Hans Peder Pedersen-Dan.

17

Dansk Biografisk Leksikon, udgave 1979-84.
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Foreningens tredje formand var ingen ringere end
generalmajor, opfinder og – som sin forgænger – tillige
forhenværende Krigsminister. Der er tale om Vilhelm
Herman Oluff Madsen18. Som sine to forgængere havde
han krigserfaring, idet han som sekondløjtnant i infanteriet havde deltaget i den anden slesvigske krig. Han
blev født i 1844. Madsen blev sekondløjtnant i 1861, og
var som nævnt med i krigen 1864. Han avancerede støt
og blev oberst i 1895. Samme år blev han, i forbindelse
med reorganisering af artilleriet, direktør for Artilleriets
Tekniske Tjeneste19. Konseilspræsident Deuntzer kaldte på obersten og gjorde ham til Krigsminister fra 190105. Midt i den periode blev han udnævnt til generalmaGeneralmajor
jor. Reelt var Madsen, den der blev anledningen til at
V.H.O. Madsen
1844 – 1917
ministeriet Deuntzer faldt. Han havde, imod aftale mellem partierne Højre og Venstre, ladet projekter videre- Foto: Forsvarets billedarkiv,
Rigsarkivet
føre, som havde med Københavns befæstning at gøre.
Generalmajoren var aktiv på mange fronter, som havde med landets forsvar at
skaffe. Inden han gik på pension blev han i 1905 formand for De samvirkende
danske Forsvarsbrødreselskaber. Året efter blev han formand for Københavns
Skytteforening, en post han beklædte indtil 1914.
Generalen blev pensioneret i 1907, men samme år blev han dels ansat som direktør for Den danske Gradmåling (det senere Geodætiske Institut, som nu om
stunder kendes under betegnelsen Geodatastyrelsen), dels blev han landsformand
for FOUAT. Sidstnævnte post beklædte han indtil sin død i 1917. Madsen havde
som nævnt mange jern i ilden, og var blandt andet en flittig skribent og udgav flere
faglitterære værker, som dels havde med aritmetik, algebra, plangeometri og
håndbøger for artilleri at gøre. Og i en helt anden boldgade, dog også matematik,
skrev han om forholdstalsvalg i enkeltmandskredse. Madsen skrev endvidere en
lang række artikler i såvel Militært Tidsskrift som i Matematisk Tidsskrift.
Det forhold, at tysk belejringsartilleri kunne række hele 14 kilometer var
grunden til at Tunestillingen blev etableret. Den var en vigtig foranstaltning, skulle
Danmark være blevet involveret i 1. verdenskrig og København være blevet belejret.
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Wikipedia – Kendtes gravsted: Vilhelm Herman Oluf Madsen.
Wikipedia.
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Det er mindre kendt, at Madsen i sin samtid gjorde en betydelig indsats for at
forbedre underofficerernes og de meniges forhold.
Det er ligeledes heller ikke videre kendt, at han i 1908 blev valgt ind i det tyske Videnskabernes Akademi, der dengang hed Det kejserlige LeopoldinskeCarolinske Akademi. Nu til dags benævnt Leopoldina, Nationale Akademie der
Wissenschaften20. Madsen blev optaget i akademiet for sine arbejder med matematik.
Størst berømmelse i militære kredse har generalmajoren opnået gennem sin
opfindelse af ”Madsen rekylgeværet,” eller ”System Madsen,” som det også kaldes. Det er i nutiden stadig internationalt kendt blandt våbenkyndige.
Modsat sine forgængere var foreningens næste formand, generalløjtnant Berthel Palle Berthelsen21 – almindeligvis blot kaldt Palle Berthelsen – i aktiv tjeneste, da han blev formand. I sommeren 1917 sendte forsvarsminister P. Munch ham til Jylland. Berthelsen
havde som generalstabschef forventet at rykke op som
kommanderende general efter generalløjtnant Jens
Vilhelm Gørtz. Der havde imidlertid under hele 1.
verdenskrig været stor uenighed mellem forsvarsminister P. Munch og generalstaben om sikringsstyrkens
størrelse. Munch holdt på, at der var flere gode grunde
til at få den reduceret. Først og fremmest fordi han
mente, at en så stor sikringsstyrke, var for stor en belastning for så lille et land. Munchs væsentlige bekymGeneralløjtnant
P. Berthelsen
ring var at finde midler til anskaffelse af ammunition
1857 – 1920
til hærens enheder. Løsning på det problem gik genFoto: Forsvarets billedarkiv,
nem reduktion af sikringsstyrken.
Rigsarkivet, billede fra 1910
Generalløjtnant Palle Berthelsen blev foreningens
formand i april 1919 og beklædte dermed formandsposten i ganske kort tid.
Palle Berthelsen døde i en alder af blot 63 år som en skuffet og bitter mand på
grund af det store pres han havde været udsat for af minister Munch. Som sine forforgængere havde Berthelsen kæmpet forgæves for forsvarssagen.
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Kilde: Leopoldinas hjemmeside www.leopoldina.org. Når man søger efter GM Madsen der, vil man finde ud af, at
han fejlagtigt er opført som værende tysk statsborger. Han er optaget som medlem i 1908.
21
Kilde: Nedslidningen, Forsvarsakademiet 2007.
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Hans smertensbarn var bevarelse af en – efter hans opfattelse – forsvarlig sikringsstyrke.
I 1920 blev generalmajor Christian Frederik Holm
foreningens formand.
Han voksede op på Christianshavn og blev student
fra Borgerdydsskolen i 1869. Han begyndte en militær
løbebane og blev sekondløjtnant i artilleriet i 1872, premierløjtnant i 1875, kaptajn i 1883, oberstløjtnant i 1896,
og oberst i 1905, hvor han blev ansat som stabschef ved
artillerigeneralen.
Tre år senere blev han chef for 1. artilleriregiment,
og i denne stilling håbede Holm, at han skulle ende sin
militære karriere. Blot få måneder senere døde imidlertid
Generalmajor C.F. Holm
Holms overordnede ganske pludseligt, og han rykkede
1857 – 1926
op og blev artillerigeneral. I 1908 blev han generalinFoto: Forsvarets billedarkiv, Rigsarkivet
spektør for artilleriet. I 1910 var han på besøg i Le Havre
i Frankrig for at se på nye kanoner. Men Holm bestilte et
antal 29 cm kysthaubitsere i stedet for, som skulle være klar i god tid før et eventuelt europæisk krigsudbrud. Blot blev ordren aldrig eksekveret. Det viste sig nemlig i de første måneder efter krigsudbruddet, at den franske hær var i svært bekneb
for tungt artilleri. Holms bestilling blev ganske enkelt annulleret og leverancen
styret om til den franske hær. Under 1. verdenskrig var Holm chef for Artillerikommandoen, og fremsatte forslag til anskaffelser, der ikke blev realiserede. De
var for ambitiøse, sagde man. I 1914 stod Holm som arkitekten bag Tunestillingen, som blev etableret i erkendelse af, at Københavns Befæstning ville kunne
bombarderes med moderne artilleri på lang afstand. Derfor måtte frontlinjen nødvendigvis forskydes. Periferien blev skubbet længere ind på Sjælland.
Holm indså, at det eksisterende artilleri i København var for langsomt og ikke
havde tilstrækkelig rækkevidde til at beskyde en eventuelt belejrende fjende. For
at afhjælpe den mangel foreslog Holm, at man anskaffede 92 moderne stykker artilleri, som man kunne gøre mobile for derved på samme gang at afhjælpe felthærens behov. Problemet var blot: Hvor skaffede man svært artilleri til et neutralt
land i en verden, der var i krig? Det hele gik i vasken. I 1917 gik han på pension.
Han blev herefter formand for FOUAT i 1920. Men tabet af hustruen i 1922 tog
hårdt på ham. Da ægteskabet havde været barnløst, blev han en ensom mand.
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Holm blev dernæst ramt af længerevarende sygdom, og trak sig som formand for
FOUAT i 1924. Han døde i 1926 og ligger begravet på Garnisons Kirkegård.
Holm blev i sin nekrolog beskrevet som en retlinet, rank og retsindig personlighed,
arbejdsom og utrættelig i tjenesten, samt en dygtig og erfaren officer med stort
kendskab til tjenestens detaljer22
Generalmajor Martin Nielsen Nørresø23 var FOUAT’s
formand fra 1925 indtil sin død i 1933. Han var i aktiv
tjeneste, da han blev foreningens formand.
Nørresø voksede op i meget små kår og gennemgik
i perioden 1874-77 hærens elevskole. Herefter blev han
sekondløjtnant i 1879. Fire år senere blev han premierløjtnant i artilleriet og var, efter tjeneste ved artilleriets
afdelinger, i perioden 1890-95 ansat ved artilleriets konstruktions- og forsøgsafdeling – fra 1893 som konstruktør. Herefter var han en årrække til rådighed for direktøren for Artilleriets Tekniske Tjeneste, generalmajor V.
H. O. Madsen. I den periode var han fungerende underGeneralmajor
M.N. Nørresø
direktør24. Sammen med generalmajor Arnold Kühnel
1860 – 1933
var han tilforordnet forsvarskommissionen af 1902. NørFoto: Forsvarets billedarkiv,
resø blev oberstløjtnant i 1907 og oberst året efter. I den
Rigsarkivet
forbindelse blev han sat til tjeneste som Generaltøjmester og chef for Hærens Tekniske Korps, da dette blev oprettet i medfør af forsvarsforliget af 1909. Han ledede korpset under den stærke og mangesidige udvikling, der skete inden for våbenindustrien, automobilvæsenet og flyvevæsenet. Han
var vel ikke tekniker i stringent forstand – det sagde han selv. På den anden side
var han særdeles godt begavet, og erhvervede sig grundige kundskaber til det, der
skete inden for de tekniske udviklinger. Nørresø havde endvidere en fremragende
sund sans, der satte ham i stand til at lede, støtte og følge sine medarbejdere på de
mangfoldige tekniske områder. Han var officielt anerkendt som værende en fortrinlig administrator af den store virksomheds personel, økonomi og organisation.
Han blev på grund af førnævnte gode egenskaber bl.a. medlem af kommissionen
om regler for arbejdsforholdene i statsbaneværkstederne og de såkaldte fabriksvirksomheder ved hæren og marinen (reelt en forløber for arbejdssikkerhedstjene22

Wikipedia.
Wikipedia
24
Gyldendal – Den store Danske.
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sten, red.), og af udvalget angående hærens og flådens flyvevæsen 1918-20. I 1923
blev han generalmajor. Nørresø blev æresmedlem af Motorordonnanskorpset i
1928, samme år blev han både medlem af Patentkommissionen og æresøverste i
De danske Forsvarsbrødre. I 1930 afgik han på grund af alder. Ved hans afgang
stiftede tjenestemænd og funktionærer ved Hærens Tekniske Korps et legat, der
bærer hans navn. Nørresø var en meget afholdt formand og den fungerende formand, oberstløjtnant A.R. Holbøll omtalte generalmajoren som ”foreningens højt
fortjente formand25” i sine mindeord over ham.
Nørresø døde i 1933 og ligger begravet på Solbjerg Kirkegård på Frederiksberg.
Næste formand blev generalløjtnant A. G. Nyholm,
der blev formand i perioden 1933 – 39. Nyholm blev
sekondløjtnant i 1881 og var i perioden 1890-95 engageret i bygningen af Middelgrundsfortet. Han var i en
lang periode lærer i krigsbygningskunst ved Hærens Officersskole (1893-1908). Som kaptajn blev han chef for
Søbefæstningens Bygningsdistrikt. Det skete i 1897.
Året efter blev han chef for Jernbanekompagniet. I 1903
blev han stabschef ved Ingeniørkorpset, og i 1905 blev
han souschef ved 1. generalkommando. Udnævnelse til
oberstløjtnant fulgte i 1909, hvor han fik til opgave at
Generalløjtnant
lede kystbefæstningen på den Sjællandske øgruppe, et
A.G. Nyholm
arbejde der varede samme og næste år. I 1911 blev han
1861 – 1939
kommandør for Ingeniørregimentet og to år senere chef Foto: Forsvarets billedarkiv,
for regimentet. I 1914 blev Nyholm oberst, og i sin
Rigsarkivet
obersttid var han ved flere lejligheder foredragsholder i
FOUAT. Nyholm blev senere generalmajor og sluttede som kommanderende general, dvs. generalløjtnant. Han blev afskediget i 1931. Nyholm havde i mange år
været kasserer i Det krigsvidenskabelige Selskab og en del år redaktør for Militært
Tidsskrift26. Det var han i øvrigt også dengang Militær Tidende gik ind med udgangen af året 1903. Formanden for FOUAT på daværende tidspunkt, generalløjtnant J.J. Bahnson, der i sin tid havde været medstifter af og i årene efter formand
for Det krigsvidenskabelige Selskab, fik med Nyholms mellemkomst udvirket, at
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Militært Tidsskrift 1933, side 254.
Kraks Blå Bog 1914.
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FOUAT kunne fortsætte med at få sine budskaber ud til medlemmerne, men nu
gennem Militært Tidsskrift, der var organ for Det krigsvidenskabelige Selskab.
Generalløjtnant Erik With 1939 – 59. Han startede sin
militære løbebane som lærling i Flåden i årene 188485. Han skifte så spor og blev sekondløjtnant ved
Fodfolket i 1891. Han var skoleforstander for Akademisk Skyttekorps i perioden 1901-03. Han blev kaptajn i 1908 og fik fra 1911-18 et interessant karrieremæssigt forløb, idet han blev chef for Generalstabens
Efterretningsvæsen og var i den egenskab øverste efterretningsmand i Danmark. With blev chef for Akademisk Skyttekorps i perioden 1911-17. I næsten
samme periode – 1911-18 – var han Præsident for De
danske Brevdueforeninger. I egenskab af at være efterretningsmand blev han i 1913 sendt til Tyrkiet,
Generalløjtnant
Serbien og Grækenland for at studere den der verseE. With
rende konflikt, den såkaldte 2. Balkankrig. Op til og
1861 – 1959
Foto: Forsvaret
under 1. verdenskrig havde With mange kontroverser
med forsvarsminister Peter Munch. Munch anså With for at være meget tyskfjendtlig indstillet, anså ham for at være en fantast, og betragtede ham som en belastning for landets neutrale holdning27. With havde helt sikkert antipati mod tyskerne28. I 1918 blev
han chef for 18. Bataljon, senere
samme år blev han kommandant
for de engelske hjemsendte krigsfanger i Barfredshøjlejren29. Nævnte lejr var under 1. verdenskrig
blevet bygget til indkvartering af
det store kontingent danske soldater, som var udkommanderet til
Barfredshøjlejren hvor With var kommandant
efter 1. verdenskrig.
Tunestillingen; soldaterne var dér,
Foto: www.vestvolden.info
dels for at bygge stillingen, dels for
27
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at bemande den. Den opgave havde han på hånden fra december 1918 til marts
1919. I 1920 spillede With rollen som konspirator for Majestæten i forbindelse
med Påskekrisen,30 men With plejede også omgang med Thorvald Stauning, som
havde meget til overs for With, hvilket skulle vise sig senere hen. I 1921 fulgte
jobbet som chef for 24. Bataljon og i 1923 tillige chef for 1. Landstormbataljon.
Samme år blev han oberstløjtnant i Generalstaben og året efter forfremmet til
oberst. I perioden 1923 – 27 var han stabschef hos generalinspektøren for Fodfolket. I 1927 fulgte stillingen som chef for Taktisk Afdeling i Generalstaben. I 1930
blev With chef for Sjællandske Division og samtidigt chef for Landstormen. Om
forholdet til Landstormen senere kan have været til gavn for foreningen kan ikke
eftervises, men det kunne da tænkes. Samme år blev han udkommanderet til at
overvære engelske hærmanøvrer for at studere mekaniserede og motoriserede
tropper. I 1931 blev han chef for Generalkommandoen og året efter var han i Sverige for at se på svenske frivillige landstormsmænds feltøvelse. With var formand
for Officersforeningen i København 1930 – 31, og han blev protektor for Foreningen af hjemsendte løjtnanter og kornetter i 1938. With var endvidere formand for
flere andre foreninger og interesseorganisationer og var æresmedlem eller beklædte ærespræsidentposter i adskillige foreninger o. lign31. I 1939 blev han pensioneret og samme år blev han formand for FOUAT32. Sidstnævnte post beklædte han
frem til sin død i 1959. I 1939 blev han også formand for Akademisk Skytteforening, en post han vartede frem til 1942. Men i 1939 blev han også formand for
skydeudvalget i overbestyrelsen for De danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger; den post bestred han helt frem til 1950. I perioden 1939-46 var han formand for det Kongelige københavnske Skydeselskab, og i samme periode formand
for Det danske Broderskab. Foreningen Det frie Nord havde glæden af hans formandskab i perioden 1940-45. Men for at acceptere netop det formandskab havde
With stillet som krav, at foreningen som en del af sine aktiviteter skulle udfolde
sig på terrænsport området og – i hvert fald i første ombæring – støtte arbejde for
den finske sag33. Erik With var formand for Københavns frivillige Luftforsvar i
perioden 1945-51. Han var også præsident for ”Le souvenir française” i Danmark
fra 1947-56. Ovenstående liste er langt fra fyldestgørende. Erik With gik for at
være en formidabel slider og en oratorisk begavelse af helt sjælden karat. Han forfattede selv alle sine taler og skrev dem ned i hånden. Som et kuriosum kan det
30
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nævnes, at han i 1923 tog det militære idrætsmærke i guld og fornyede det alle
årene efter; han var så glad og stolt over det, at han bar det på alle uniformer, også
selv om det i nogle tilfælde var ureglementeret. With formåede at holde medlemstallet og endda medvirke til en lille stigning i slutningen af 1940’erne. Men fra
1952 og resten af hans formandsperiode gik det støt ned ad bakke. En væsentlig
forklaring skal formentlig søges i det forhold, at den oprindelige tilgang af medlemmer skete med en pulje af mennesker på over 300, der kom ind på én gang i
det nittende århundredes sidste årti. Endvidere skete der en kraftig supplering ved
1. verdenskrigs begyndelse. Der var med andre ord to store pukler i medlemsskaren. Så medlemstilbagegangen var begrundet i naturlig afgang; gamle medlemmer
blev helt enkelt båret ud.
Generalløjtnant Erik Christopher Valdemar Møller
var FOUAT’s formand fra 1959 – 72. Modsat sin forgænger var Erik Møller nærmest en skygge af sig selv
i relation til det offentlige rum. Han gik for at være en
meget stille person og, som der skrives om ham i
Dansk Biografisk Leksikon, han var ukendt for offentligheden indtil 1945. Da blev han som oberst udnævnt til stabschef for generalstaben34. Han blev premierløjtnant samme år som 1. verdenskrig sluttede og
fik artilleri som speciale. Møller gennemgik artillerikurset i 1922-24. Han gennemgik generalstabskursus i
1926-28 og blev forfremmet til kaptajn 1932. Han forGeneralløjtnant
rettede alsidig tjeneste i såvel geled som stabe indtil
E.C.V. Møller
udnævnelsen til oberstløjtnant 1943. Han var sekti1896 – 1972
Foto: Politikens
onschef i generalstaben da den tyske Værnemagt
Hvem-hvad-hvor, 1947
overfaldt Hæren og Flåden den 29. august 1943, hvor
mange danske officerer blev fængslet eller interneret. Møller blev imidlertid ikke
tilbageholdt. Han kunne herefter optræde som forbindelsesofficer til den tyske
øverstbefalende og havde mulighed for frit at rejse rundt til de steder hvor officererne var interneret35. Chefen for Generalkommandoen, generalløjtnant Ebbe
Gørtz, havde en plan om at indsætte det danske officerskorps i modstandskampen,
forudsat det kunne lade sig gøre at få dem frigivet. Møller var i det stykke forbin34
35
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delsesmanden, der med sine gode overtalelsesevner var i stand til at overbevise
kolleger om det fornuftige i Gørtz’ plan. Senere havde han til opgave at være forbindelsesofficer for ”den lille generalstab,” altså oberstløjtnant Vagn Bennike.
Han var af Gørtz blevet sendt til Jylland for at organisere jernbanesabotagen dér.
Møller blev senere Bennikes stedfortræder. Og det var med den baggrund, at han
således – nærmest ud af ingenting – dukkede op efter den tyske besættelse og blev
udnævnt til stabschef for generalstaben. Møller var den stille og effektivt arbejdende organisator. Han var det rigtige valg, når det gjaldt opbygning af Hæren efter 2. verdenskrig. I 1951 blev han chef for Hæren, men hans helbred var ikke alt
for godt, så i en alder af 61 søgte han i 1957 sin afsked. Ud over officersgerningen
plejede Møller interesse for hestesport. Men at han var præstesøn kunne ikke fornægtes. Han var således menighedsrådsmedlem i Citadels (nu Kastellets) Sogns og
senere i Garnisons Sogns menighedsråd. I 1959 lykkedes det at få ham til at acceptere at træde til som formand for FOUAT, hvor han forblev til sin død i 1972.
Møller måtte lide den tort at se foreningens medlemsskare skrumpe mere og mere
i hele formandsperioden. Der tilgik nye medlemmer hver år, men de kunne ikke til
fulde supplere den afgang, der skete.
Folmer Pedersen36 blev sekondløjtnant i 1925 og
premierløjtnant samme år37. Men allerede som meget
ung var han tilknyttet Kongens Livjæger Korps, idet
han blev optaget der allerede i 1916 og bevarede sit
medlemskab indtil 1927. I perioden 1928-34 var han
tilknyttet Motorordonanskorpset. I 1932 blev han kaptajnløjtnant og kaptajn i 1939. Han var organisationsleder for Dansk Terrænsport Forbund under besættelsen i perioden 1943-45. Han var forbundets
landskredsleder for Sjælland og Lolland-Falster i
1945-46. Idéen med terrænsporten, som Erik With
nær sagt var primus motor for, var at uddanne primært
unge mænd i militære discipliner, med henblik på at
ruste dem til deltagelse i krigens slutfase38. I de allersidste dage af besættelsestiden var Folmer Pedersen

36

Oberst
F. Pedersen
1900 – 1984
Foto: Forsvaret
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chef for modstandsbevægelsens Esbjerg-Fanø-Varde-Ribe afsnit. Han blev gjort til
bykommandant i Esbjerg i perioden fra marts til oktober 194539. Folmer Pedersen
blev oberstløjtnant i 1946 og blev sat til tjeneste som chef for Kornet- og Løjtnantsskolen på Kronborg samt garnisonskommandant i Helsingør. Mens han var
chef på Kronborg, fik han af eleverne tilnavnet ”Folmer Trut”. Det kom sig af, at
hans inspektioner i øvelsesterrænet foregik til hest. Med sig bragte han et lille
horn, som han havde for vane at blæse i, når han ønskede at kalde eleverne sammen40. I 1949 blev han chef for 21. Bataljon. To år senere blev han stabschef ved
henholdsvis 6. division og Region VI. I 1953 blev han chef for 4. Regiment og i
1956 chef for Region V.
Folmer Pedersen gik på pension i 1962 og var ansat som direktør for FDM
nogle år41. Han blev formand for FOUAT i 1972, og beklædte posten indtil sin død
i 1984. Folmer Petersen var ikke i stand til på noget tidspunkt i sin formandsperiode at gøre noget ved tilbagegangen i medlemstallet. Den tilbagegang, som var begyndt i Withs formandsperiode og hele forgængeren, generalløjtnant Møllers tid.
Oberst P.S. Christiansen 1984 – 1988. Den bekymrende medlemsafgang var
fortsat og havde som konsekvens, at foreningen nåede sit absolutte minimum rent
tilslutnigsmæssigt i 1984. Den udvikling blev for første gang vendt med
Christiansens overtagelse af formandsposten.
Niels-Aage Rye Andersen blev født i
1922. Han pensioneredes som generalmajor
i 1987. Rye Andersen deltog i Hærens Efterretningstjeneste under besættelsen. Han
blev premierløjtnant 1946, kaptajnløjtnant
1950 og gik på generalstabskursus 195152. Han ansattes som fuldmægtig i Forsvarsministeriet 1953 og var adjudant for
Forsvarsministeren 1953 – 56, sideløbende
hermed var han sekretær i det Krigsvidenskabelige Selskab 1953-56. Udnævnt til
kaptajn i 1954. Kompagnichef ved Sjæl-

Generalmajor
N-Aa. Rye Andersen
1922 – 2002
Billedet er fra en parade i 1982 i anledning af
sammenlægning af to artilleriregimenter.
Kaptajnen til venstre i billedet er Vagn Godtfredsen, nuværende oberstløjtnant og med39
lem af Midt- ogi nærbillede,
Vestsjællandskredsen.
Modstandsarbejde
Det illegale arbejde i Syd- og Sønderjylland under den tyske besættelse af Danmark
Foto:
Forsvaret
1940-45, Af Aage Trommer,
Odense University Press, 1973.
40
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landske Livregiment 1956-59. Vendte derefter tilbage til Departementet hvor han
blev kontorchef i perioden 1959-64. Han blev oberstløjtnant i 1962 og bataljonschef ved Falsterske Fodregiment 1964-65. Dernæst fulgte tjenesten som chef for
Hærstabens personaleafdeling 1965-73, hvorefter han udnævntes til oberst. Rye
Andersen blev chef for 1. Sjællandske Brigade 1973-75 og garnisonskommandant
i Roskilde 1973-74. Dernæst stabschef ved Chefen for Hæren 1976-80. Samme år,
1976, blev han formand for Officersforeningen i København. Han var formand for
Det Krigsvidenskabelige Selskab fra 1978 til 1984. Rye Andersen blev udnævnt til
generalmajor i 1980 og overtog stillingen som Chef for Østre Landsdelskommando samme år frem til 1984. Det år blev han tillagt midlertidig grad som generalløjtnant og blev Chef for Forsvarets Operative Styrker og for Enhedskommandoen
for den Sydlige del af NATO’s Nordregion (på engelsk betegnet som Commander
Baltic Aproaches) og var i den stilling frem til 198742, hvor han gik på pension. I
1988 blev han formand for FOUAT og to år senere formand for den danske afdeling af International Military Music Society. I 1992 blev han medlem af Kastellets
Sogns Menighedsråd og blev formand for samme fra 1994. Endelig blev han præsident for International Military Music Society i 1995. Generalmajor Rye Andersen døde i 2002. Med Rye Andersens tiltræden som foreningsformand kom der en
mærkbar tilgang af nye medlemmer og kurven begyndte at gå opad igen. Der var
medlemsfremgang i hele hans formandsperiode.
FOUAT var igen på udkig efter en prominent skikkelse til at overtage posten som foreningens formand.
Det faldt sig så heldigt, at generalløjtnant Hans Ove Høegh-Guldberg Hoff, der var gardehusar, gik på pension
samme år, Rye Andersen afgik ved døden. Han blev
spurgt og takkede ja til at træde til. Ove Hoff blev født i
1942 og dimitterede fra Hærens Officersskole som premierløjtnant i 1968. Han avancerede støt gennem geled-,
stabs- og skoletjeneste og blev i 1996 udnævnt til generalløjtnant med job som chef for Forsvarsstaben. De sidste to år var han tjenstgørende som chef for Forsvarets
Operative Styrker og i NATO regi Commander Baltic
Approaches. Han gik på pension i 200243. Blot måtte
man se i øjnene, at det blev et kortvarigt intermezzo. For
42
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Generalløjtnant
H.O. Høegh-Guldberg Hoff
Foto: Forsvaret

Ove Hoff havde mange jern i ilden, især med en lang række private selskaber, bestyrelsesposter m.v. Det kunne ikke hænge sammen længere. Så han bad sig fritaget for hvervet som formand for FOUAT efter bare 2 år på formandsposten.
Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson44, der er født
i 1938, havde netop i 2003 afsluttet sit engagement hos
Center for Ledelse. Derfor faldt det fint i tråd med, at
han kunne træde til som formand for FOUAT i 2004.
Sverker Nilsson afgik fra Hærens Officersskole i 1963
og blev garderofficer. Han avancerede gennem forskellige tjenesteomgange med geledtjeneste ved Den kongelige Livgarde, stabs-, skole- og FN-tjeneste. Han blev
chef for Forsvarets Center for Lederskab i 1991 og blev
i 1993 udnævnt til generalmajor med efterfølgende tjeneste som chef for Hjemmeværnet frem til afgang med
pension i 1998. Med de kompetencer, han havde erhvervet gennem sin lange tjeneste og især vel gennem
Generalmajor
arbejdet ved Forsvarets Center for Lederskab, lå det lige
J.S. Nilsson
for, at man i det civile kunne drage god nytte af hans
Foto: Forsvaret
erfaringer ved det civile Center for Ledelse. Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson var formand for FOUAT i perioden fra 2004 til 2014,
hvor han måtte trække sig, fordi helbredet begyndte at svigte.
Generalmajor Jens Erik Frandsen, der er
født i 1950, gik på Hærens Officersskole
og blev premierløjtnant i 1975. Han havde
sin første geledtjeneste ved det hedengangne Fynske Livregiment. Jens Erik
Frandsen kom til at forrette tjeneste som
sagsbehandler i såvel Forsvarskommandoen som i Forsvarsministeriet. Han var
Billedet til venstre:
Generalmajor J.E. Frandsen
Foto: Forsvaret

bataljonschef ved Danske Livregiment og senere, i 1996, chef for den første dan44
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ske bataljon i NATO’s implementeringsstyrke i Bosnien. Kom derefter i personelforvaltningen som afdelingschef i Forsvarskommandoen. Derfra videre til stillingen som stabschef ved Hærens Operative Kommando, hvorfra han i 1999 overtog
chefposten ved 1. Sjællandske Brigade. Året efter blev Jens Erik Frandsen midlertidig brigadegadegeneral og blev chef for Den Danske Internationale Brigade, eller
DIB’en, som den også blev omtalt. I 2003 fulgte udnævnelsen til generalmajor og
jobbet som chef for Forsvarsstabens Personelstab. Og da Forsvaret blev reorganiseret i 2005 ændredes Personelstaben i Forsvarskommandoen til et eget myndighedsområde, nemlig Forsvarets Personeltjeneste, hvor generalmajor Jens Erik
Frandsen forblev i chefstillingen indtil pensionering i 2010. I 2014 overtog han
formandsposten for FOUAT45.
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Næstformændene
Om de fire første næstformænd i foreningen har vi ganske få oplysninger. I Militær Tidende fremgår det af et indlæg til bladet, at oberstløjtnant Carl Frederik
Theodor Zeilau var blevet valgt til foreningens næstformand, og at han bestred den
post frem til 1895. Han måtte vige pladsen, fordi han blev forfremmet til oberst og
flyttede fra Københavns Kreds. Hans efterfølger blev oberstløjtnant S.A. Sørensen
for en kort periode. Thi Sørensen nåede dårligt nok at overtage hvervet, idet han
gik hen og døde en lille måneds tid efter tiltrædelse. Foreningen er ikke i besiddelse af noget billede af oberstløjtnanten. Den reelle afløser efter Zeilau blev derfor
oberstløjtnant J.F. Weldingh. Han var næstformand de næste ni år frem til 1904.
Posten blev herefter overtaget af oberstløjtnant H.J. Poulsen, der blev valgt ind.
Poulsen beklædte næstformandshvervet frem til 1912.

Oberstløjtnant
C.T.F. Zeilau
Foto: Militær Tidende

Oberstløjtnant
J.F. Weldingh
Foto: Militær Tidende
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Oberstløjtnant
H.J. Poulsen
Foto: Militær Tidende

Oberst Johannes Jørgensen blev født i 186346. Han
startede sin militære karriere som sekondløjtnant i
1883 og blev premierløjtnant to år senere. Han blev
kaptajn i 1901 og i stillingen som Stabschef ved 1.
jydske Brigade. Johannes Jørgensen blev forstander
for Sekondløjtnantsskolen for Fodfolket 1906-10.
Obersten var i 1908 på et fire måneders udvekslingsophold hos det tyske grenaderregiment Stargurd. I
1909 fulgte udnævnelsen til oberstløjtnant og samme
år overtog han stillingen som direktør i 1909 i
Krigsministeriet, men det blev en hurtig omgang, for
i 1910 blev han indsat som chef for 21. Bataljon og i
Oberst
1911 overtog han 13. Bataljon. Han blev udnævnt til
J. Jørgensen
oberst og chef for 4. regiment 1913 og blev der indtil
1863 – 1941
Foto: Forsvarets billedarkiv,
1921, hvor han blev chef for 11. regiment. Johannes
Rigsarkivet
Jørgensen gik på pension i 1924. Han var næstformand for FOUAT og formand for Københavns Kreds i perioden 1912-24. Bemærk
at obersten var i aktiv tjeneste i hele den periode, hvor han var kredsformand og
næstformand for foreningen. Efter formandsperioden blev han æresmedlem i foreningen. Han var tillige sekretær for Grænseforeningen, Sønderjydske Foreningers
Fællesråd i perioden 1920-32.
Oberstløjtnant Aage Regnar Holbøll47 blev sekondløjtnant 1888 og premierløjtnant samme år. Kaptajnsudnævnelsen fulgte i 1905 og karrieremæssigt sluttede han som oberstløjtnant i 1913, hvor han blev chef
for 15. bataljon. Derefter fulgte i årene helt frem til
Holbølls pensionering i 1927 en række stillinger som
chef for flere forskellige bataljoner. Holbøll var tillige
indehaver og bestyrer af Galster & Holbølls Kursus
fra 1895. Kurset var dengang et forberedelseskursus
for unge mænd, der ønskede at blive officerer i Hæren. Han var formand for Forbrugsforeningen for
Embeds- og Bestillingsmænd samt Lægers Repræsentantskab fra 1914 og medlem af bestyrelsen for Sel46
47
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Oberstløjtnant
Aa. R. Holbøll
1867-1937
Foto: Dansk biografisk leksikon

skabet Kjæden. Holbøll var formand for FOUAT Københavns Kreds og næstformand i FOUAT på landsplan i perioden fra 1924 og frem til sin død i 1937. Bemærk igen, at Holbøl i en del af sin formandsperiode var tjenstgørende.

Oberstløjtnant
E. Dalberg
1875 – 1945
Foto: Dansk biografisk
leksikon

Oberst
O.H. Permin
1881 – 1979
Foto: Dansk biografisk
leksikon
48
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Oberstløjtnant Erik Dalberg48 var næstformand i
FOUAT i perioden 1938 – 45. Han blev sekondløjtnant i Ingeniørkorpset i 1896 og premierløjtnant samme år. I 1899-1902 gennemgik Dalberg Officersskolens ingeniørafdeling, og blev i 1902 sat til tjeneste
ved 2. Ingeniørdirektion. I 1908 blev han forfremmet
til kaptajn og overtog i den forbindelse stillingen som
chef for Nordfrontens Bygningsdistrikt. Fra 1910-16
var han medlem af Ingeniørkorpsets tekniske Komité.
Fra 1916-18 var han tjenstgørende ved Ingeniørregimentet. Fra sommeren 1918 og indtil afsked i 1927
trådte han uden for nummer. Han blev afskediget i
1927, men ikke desto mindre blev han udnævnt til
oberstløjtnant af Forstærkningen i 1932. Ud over sin
officersgerning dyrkede Dalberg portrætmaleriet. Dalberg var syg i den sidste periode af sit formandskab
for Københavns Kreds, og han nåede kun lige at overdrage posten i efteråret 1945 til sin efterfølger, førend
han afgik ved døden.
Oberst Ole Hansen Permin49 var kredsformand for
Københavns Kreds fra 1945 til 1971. Obersten blev
officer i 1901, hvor han gjorde tjeneste i såvel geleddet som i generalstaben. Han blev i 1928 udnævnt til
oberstløjtnant og bataljonschef i Vordingborg. Tre år
senere blev han udnævnt til oberst hvorefter fulgte tjeneste som regimentschef i såvel Viborg som Haderslev. Herefter kom han til Kronborg og blev chef for
den der værende Kornet- og Løjtnantsskole. Han blev
afskediget i 1943 og i tiden efter var han knyttet til
Geodætisk Institut og Civilforsvarsforbundet. Han gik
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Dansk biografisk leksikon 1934.

36

altid for at være en retlinet mand, der var dygtig, solid og samvittighedsfuld i alt,
hvad han foretog sig. Oberst Permins virke som formand for Københavns Kreds
omtaltes meget positivt og især hans interesse for skydningerne fik rosende ord
med på vejen. Tiden efter besættelsen krævede nye initiativer, som Permin satte
sig i spidsen for. Især trak han på sin meget store berøringsflade gennem mange år
i Hæren. Han holdt på formerne, men under ét karakteriseredes hans formandskab
som et frisk pust til kredsen50.
Oberstløjtnant Jørgen Larsen overtog kredsformandsposten efter oberst Permin i 1971 og hans formandsperiode sluttede i marts 1987. Efter 16 år på
næstformandsposten og posten som formand for Københavns Kreds valgte han at trække sig51. Bemærk
at Jørgen Larsen var i aktiv tjeneste den første halvdel af næstformandsperioden. Han blev sekondløjtnant ved infanteriet i 1939, premierløjtnant i 1943,
kaptajnløjtnant i 1949, kaptajn (nuværende majorgrad) i 1952 og oberstløjtnant i 1961. Han var tjenstgørende i Krigsministeriet, senere også i Forsvarsministeriet og blev stabschef ved hjemmeværnet i 195760. Han sluttede sin egentlige militære løbebane ved
Oberstløjtnant
at forrette regimentstjeneste og som bataljonschef ved
52
J. Larsen
Dronningen Livregiment . De sidste seks år af sin
1916 – 2006
tjeneste var oberstløjtnant Jørgen Larsen hærbiblioteFoto: Det kongelige Garnikar og chef for Det kongelige Garnisonsbibliotek. En sonsbibliotek gennem 200 år
tjeneste, som sluttede i august 197653. Jørgen Larsen
omtaltes flere gange for sine egenskaber som den i særklasse gode fortæller, og
blev således omtalt som ”vor historiker54.” Det fremgår, at han i sin formandsperiode holdt flere foredrag for Københavns Kreds.
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Oberstløjtnant K.V. Nielsen
1932-2011
K.V. Nielsen i lys habit flankeret af oberstløjtnant Ole Kandborg og admiral Svend E. Thiede. Sikkerhedspolitisk kursus.
Foto: Forsvarskommandoen
1986

Oberstløjtnant Kaj Vilhelm Nielsen var endnu i aktiv
tjeneste, da han i 1987 tiltrådte som Københavns
Kreds’ nye formand. Kredsen havde i forvejen et rigtig godt kendskab til oberstløjtnanten, fordi han beredvilligt øste af sin store viden om militærhistoriske forhold. Han havde således før sin tiltræden underholdt
kredsen med en række blændende foredrag om disse
emner. K.V. Nielsen havde en del år været lærer ved
Forsvarsakademiet og dér udgivet en række bøger og
artikler om såvel historiske tildragelser som om højere
militær uddannelse. Han havde været en meget flittig
skribent i Militært Tidsskrift. Oberstløjtnanten havde
blandt andet i 1991, i forbindelse med foreningens forestående 100 års jubilæum, skrevet en omfattende
artikel i nævnte blad55. K.V. Nielsen kunne det der
med at sætte pen til papir. Så ud over at være næstformand for FOUAT og formand for Københavns
Kreds, overtog han i 1995 – midt i sin formandsperiode – jobbet som redaktør af MEDDELELSER; mere
herom senere.
Major, forskningsbibliotekar D.B., Jørgen Larsen, der
er født i 1934, var næstformand for FOUAT og formand for Københavnskredsen i perioden 1997 – 2013.
Jørgen Larsen blev indkaldt til Livgarden den 11. november 1954 med tjeneste på Høvelte Kaserne og
Sandholmlejren. I 1955 fulgte uddannelsen til sergent
ved Sergentskolen på Kronborg. Han blev udsendt
som MTSG ved Det danske Kommando i Itzehoe i
1956. Jørgen Larsen blev løjtnant af reserven efter ud
Major
Jørgen Larsen
Foto: Forsvarsstaben
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dannelse på Gurrehus i 1956. Herefter gik det via Skydeskolen på Christianshavns
Vold til fortsat tjeneste som delingsfører for tung morter og panserværn på Almegårds Kaserne i perioden 1956-58. Derefter Forsvarets Gymnasium 1958-60. Jørgen Larsen blev premierløjtnant af reserven i 1961. Gennemgik Hærens Officersskole (Klasse Schleppegrell) i perioden 1960-63. Han blev premierløjtnant af Alinjen i november 1963. I perioden 1963-70 var han tjenstgørende ved underafdelinger, primært ved panserværnskompagnier og ved staben for Sjællandske Livregiment og Region V, mest i Slagelse. Jørgen Larsen blev udnævnt til kaptajn i november 1968. Dernæst fulgte tjeneste som lærer og sagsbehandler ved Panserværnssektionen på IFS på Kronborg i perioden 1970-75 og i forbindelse hermed
gennemgik han Lehrgang LK/Panserværnsraket 810 i Munsterlager i Tyskland og
var sekretær i Studiegruppe I for Kamptjeneste under Hærstaben. Han var brugerrepræsentant i forbindelse med analyse omkring og anskaffelse af panserværnsraketter, hvor valget som bekendt blev TOW. Jørgen Larsen udnævntes til major i
1973. I perioden 1975-78 var han kompagnichef ved et panserinfanterikompagni
under Gardehusarregimentet og operationsofficer ved panserbataljonen ved Sjællandske Livregiment. I 1978-81 var han lærer i taktik på officersgrunduddannelsen
på Hærens Officersskole, klasserne Slesvig og Fredericia. I perioden 1981-82 gennemgik Jørgen Larsen pædagogisk kursus ved Forsvarsakademiet. Derefter forrettede han tjeneste ved Hærstaben som sagsbehandler vedrørende uddannelsesstøtte
samt som sikkerhedsofficer ved samme. I perioden 1983-88 var han næstkommanderende ved Forsvarets Civiluddannelse, herefter til tjeneste ved Forsvarsakademiet som chef for Administrationen samt for Kommandantskabet for henholdsvis Ingeniørkasernen og Svanemøllens Kaserne i perioden 1988-94. Jørgen Larsen
blev afskediget den 31. oktober 1994, hvorefter han blev ansat som vederlagslønnet pensionist fra 1994-2002 ved Det kongelige Garnisonsbibliotek. I den forbindelse tog han uddannelse som forskningsbibliotekar ved Danmarks Biblioteksskole i 1996-97. Jørgen Larsen har været lokalafdelingsformand for Hovedorganisationen af Officerer af A-linjen, senere Hovedorganisationen for Officerer i Danmark
i Slagelse, på Frederiksberg Slot og ved Forsvarsakademiet. Han har skrevet ”Ingeniørkasernen 1896” der er udgivet af Forsvarsakademiet i 1996 under ISBN 87986069-0-5. Fra 2002 har Jørgen Larsen været sekretær for Den af Hærens faste
Officerer og ligestillede oprettede Understøttelsesforening. Jørgen Larsen er blevet
tildelt Hæderstegnet for god tjeneste ved Hæren i 1980 og benådet med Ridderkorset af Dannebrogordenen i 199456.
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Oberst Erling Bernsdorff Flebbe, der er født i 1947,
blev i efteråret 2009 af et af Københavns Kreds’ medlemmer, major, forskningsbibliotekar Knud Rasmussen, inviteret til et foredrag i foreningen. Det var som
vanligt i Gamle Varmecentral i Kastellet, og – som
Knud Rasmussen sagde – ”det kan sikkert interessere
dig.” Efter denne introduktionsaften nævnte majoren,
at han og et andet medlem af kredsen, major, vicepolitimester, major J.O. Skov-Madsen i virkeligheden gik
og pønsede på en plan. De vidste, at den siddende
formand i kredsen, major Jørgen Larsen, gik med
Oberst
overvejelser om at trække sig som formand, og så var
Erling B. Flebbe
tanken at introducere obersten, forudsat det ikke kolFoto: Flyvevåbnets
liderede med andre planer? Det gjorde det ikke. Enden
Officersskole
af det blev, at obersten blev medlem i 2010 og via en
periode som bestyrelsesmedlem i kredsen, trådte til som formand for Københavns
Kreds og som næstformand for FOUAT i 2013. Obersten var første officer fra
Flyvevåbnet, der beklædte kredsformandsposten. Han blev premierløjtnant i Flyvevåbnet i 1972 og havde alsidig tjeneste begyndende i det operative i HAWK raketluftforsvarssystemet, senere skoletjeneste og stabstjeneste i såvel Flyvematerielkommandoen, Forsvarskommandoen som Forsvarsministeriet. Han blev HD i
planlægning ved Handelshøjskolen i København i 1980. Han var i udenlandsk tjeneste i tilknytning til F-16 i USA, og ved SHAPE i Belgien. Obersten sluttede sin
karriere som chef for Flyvevåbnets Officersskole inden han blev pensioneret i
200757.
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Forretningsførerne
Ritmester Christian Petersen-Dan, der var foreningens stifter, var tillige foreningens forretningsfører i perioden fra 1891, altså helt fra dengang foreningen blev
stiftet og så frem til sin død i 1917. Han var ved foreningens start bosiddende i Aarhus. Ch. Petersen-Dan var
konstruktør ved Statsbanerne. Som tidligere nævnt var
hans chef ingeniør Carl Frederik Sophus Ernst. Han var
igen søn af bemeldte generalløjtnant Ernst. Generalløjtnanten var gået på pension som 70-årig i 1890. PetersenDan flyttede til København i 1893. I forbindelse med at
løjtnant E. Most samme år nedlagde sit mandat som beRitmester
styrelsesmedlem, overtog Ch. Petersen-Dan, der i forveChristian Pedersen Dan
1855 – 1917
jen var foreningens forretningsfører, tillige hvervene båFoto: Militær Tidende
de som Sjællandskredsens sekretær og dens kasserer.
Ch. Petersen-Dan må have været under påvirkning af alt det, der dengang –
altså i 1880’erne og 90’erne – skete omkring ham på den forsvarspolitiske front.
Især må den på daværende tidspunkt meget kendte og karismatiske skikkelse i
samtiden, nemlig en officer ved navn J.J. Bahnson have gjort indtryk på ham. Netop det år, hvor foreningen blev stiftet, lå omtrent midt i den såkaldte provisorietid,
hvor Bahnson var Krigsminister i regeringen Estrup. Bahnsons hele livsværk var
uløseligt knyttet til forsvarssagen. Han var nærmest utrættelig i den henseende og
arbejdede, som før nævnt, med alle midler for det, som han anså som det allervigtigste, nemlig projektet ”Københavns befæstning.”
Rundt om i landet blev der – ikke kun af Bahnson – stiftet en række forsvarspositive foreninger, der samlet set tog karakter af en egentlig bevægelse. Bahnson
var en oplysningens mand, hvorfor han foranledigede, at der blev afholdt en lang
række foredrag om forsvarssagen rundt omkring i landet 58.
Det var det miljø Christian Petersen-Dan, levede i. Han fik øje på en udtalt
brist i forbindelse med den danske hærs korps af hjemsendte officerer, når talen
kom på en fuldt mobiliseret hær. Da ingen andre gjorde noget ved det problem,
han havde øjnet, mente han, at han selv måtte gøre noget. Instrumentet til at råde
bod på miseren var at danne en forening, mente han.
Som før antydet havde Ch. Petersen-Dan gennem sit job i Aarhus en forbindelse til generalløjtnant Ernst, der var gået på pension i 1890. Og det lykkedes at
58
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få denne, i militære kredse meget velanskrevne herre, til at træde til og virke som
foreningens første formand, og han var det i godt seks år. Ch. Petersen-Dan arbejdede på fuld kraft for foreningen og var dens forretningsfører i et kvart århundrede.
Kaptajn V.N.E.W. Busch59 overtog jobbet som forretningsfører efter stifteren og måtte i begyndelsen
samle en del sager op. Busch skrev i et notat i foråret
1917, at han havde stykket referatet sammen fra generalforsamlingen året forud ud fra notitser og efterladte
skriblerier, som han havde kunnet finde i forgængerens papirer vedrørende foreningen. Busch gjorde
som sin forgænger. Det vil sige, at han tog over såvel
som forretningsfører for FOUAT som for Københavns Kreds og sekretærtjansen. Busch var et omhyggelig og flittigt arbejdende bestyrelsesmedlem.
Kaptajn
Hans notater gør det muligt at genskabe en acceptabel
V.N.E.W. Busch
historie om foreningen indtil 1955. Han var uddannet
1876 – 1955
inden for bank- og regnskabsvæsen og endte sin civiFoto: Dansk biografisk
le karriere som fuldmægtig i Finansministeriet. Hans
Leksikon
militære løbebane startede i 1897. Da blev han sekondløjtnant. Senere – i 1904 – blev han løjtnant af Forstærkningen ved Trænafdelingen. I august 1913 blev han kaptajn af reserven og blev afskediget i 1928. Kaptajn Busch var forretningsfører for FOUAT fra 1917 til 1955. En kæmpe indsats.
Han overtog i sin tid fint ordnede dokumenter om foreningens virke. Det gjorde
han til sin mærkesag at videreføre. Der findes derfor i FOUAT’s arkiv gode og
ordnede materialer, som vidner om, hvad der er hændt af styrelsesmæssige udfoldelser hen over hans 38-årige virke som forretningsfører. Det er vel muligt, at
holdningen til arkivering af dokumenter omkring foreningens aktiviteter har ændret sig efter kaptajn Busch’ afgang, eller også har man grebet tingene an på en ny
og anderledes måde. I hvert fald kan man konstatere, at FOUAT arkivalier tørrer
ud efter hans afgang. Det er muligt, at der findes dokumentarisk materiale om foreningen efter den tid. I så fald er dette henlagt ukendte steder og ligger dér i al
ubemærkethed.
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Løjtnant K.H.V. Hegelund60 var ikke kun forretningsfører for FOUAT’s fællesstyrelse, men – som
sine to forgængere – tillige for Københavns Kreds i
hele perioden. Han fulgte de linjer, som var lagt af
kaptajn Busch og han gik med iver ind i de opgaver,
han var blevet betroet. Hegelund var i det civile bankansat og jurist, hvorfor han især kærede sig om foreningens økonomi og sikrede gennem mange år, at der
kun blev anvist midler til det strengt nødvendige. Hegelunds militære løbebane startede i 1918, hvor han
blev kornet, og i 1922 blev han sekondløjtnant ved
Løjtnant
Kystartilleriet. Han sluttede ved 10. Artilleriafdeling i
K.H.V. Hegelund
1929. Han var også aktiv på andre områder og var så1897 – 1977
ledes gennem mange år præsident for fæstningsartilleFoto: Dansk biografisk
Leksikon
riforeningen. I 1976 indstiftede Hegelund tre legater
hvis indtægter skulle gå dels til vedligeholdelse af foreningens stifter, Ch. Petersen-Dans gravsted på Vestre Kirkegård, dels til indkøb af skydepræmier. Hegelund var forretningsfører i perioden 1955 – 73.
Major Torben Bent Steensted blev født i 1926. I
sine helt unge dage aftjente han værnepligten ved at
forrette tjeneste hos de britiske styrker i Palæstina.
Det må have været lige efter 2. verdenskrig, hvor danske mænd fik mulighed for at aftjene værnepligten i
de britiske væbnede styrker. Briterne tildelte ham General Service Medal efter afslutningen på denne tjeneste. Steensted gik på Hærens Officersskole og blev
premierløjtnant i 1953, major i 1963. Ud over sin officersuddannelse var Steensted tillige uddannet som
civilingeniør. Ved reorganisering af Forsvaret i 1968
var han tjenstgørende ved Hærens Tekniske Korps. Major Torben Bent Steensted.
Strukturændringen førte til skabelsen af Hærens Mate1926 – 93
Foto:
Privatfoto
rielkommando. Domicilet var i Hjørring. Steensted
havde ingen intentioner om at flytte med til det nørrejyske. Af den grund blev han forsat til Danske Livregiment. Steensted var ansat
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efter den gamle 52-års ordning og gik på pension i 1978. Han var ved sin afsked
tjenstgørende som chef for vedligeholdelseskompagniet ved 2. Trænbataljon. Efter
pensioneringen fra Forsvaret blev han udnævnt til oberstløjtnant af reserven og
blev chef for en bataljon, der havde tilknytning til forsvaret af Kastrup Lufthavn.
Det er bemærkelsesværdigt, at Steensted, samtidigt med at han var forretningsfører
for FOUAT i perioden 1973-75, var tjenstgørende. Torben Steensted afgik ved
døden i 199361.
Oberstløjtnant Knud Poul Johan Dehn-Jensen blev
født i 1912. Det er ganske lidt vi ved om ham, idet de
få skriftlige åbne kilder, der er om oberstløjtnanten
ikke afslører ret meget. Han blev student i 1931 og
blev rekrut i Livgarden i 1932 og kornet året efter.
Han gik på Hærens Officersskoles Ældste klasse i
1933. Dehn-Jensen var aktiv på mange fronter. Der
nævntes blandt andet om ham, at han sad i direktionen
i Københavns Officersforening og ydede en stor indsats for Landsforeningen Dansk Arbejde. Som en lidt
kuriøs tildragelse kom Dehn-Jensen til at beklæde stilOberstløjtnant
lingen som den sidste kommandant på BådsmandsK.P.J. Dehn-Jensen
strædes Kaserne. Han blev benådet med Ridderkorset
1912 – 2002
Foto: Dansk biografisk Leksikon i 1954 og blev pensioneret i 1972. Dehn-Jensen var
forretningsfører for FOUAT i perioden 1975 – 8462.
kon
Modsat sine forgængere var han ikke samtidigt forretningsfører for Københavns Kreds.
Major F. Harboe-Schmidt var forretningsfører i 1½ valgperiode fra 1984 til
1987. Han valgte at træde tilbage på grund af arbejdspres fra anden side63.
Kaptajn Mogens Schultz Hansen var forretningsfører i perioden 1987 – 99. Vi
ved om ham, at han blev født i 1929 og at han allerede i 1968 blev valgt til forretningsfører for Fyns Kreds. Han blev shanghajet fra staben i Hjemmeværnsregion
IV af oberst Kristen Kjeldsen, formanden i Fyns Kreds. Schultz Hansen blev valgt
til forretningsfører for FOUAT i 1987 og vartede funktionen i 12 år. Men han trak
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dobbelt læs, for samtidigt med forretningsfører posten varetog han tillige i samme
periode jobbet som redaktør af MEDDELELSER. Kaptajn Schultz Hansen afgik
ved døden i april 1999, så at sige med støvlerne på. I mindeordene over ham omtaltes han som en hjælpsom og samvittighedsfuld forretningsfører, der altid havde
orden i sagerne64.
Major Jørgen Norgreen var forretningsfører i én valgperiode fra 1999 – 2001.
Årsagen til det korte forløb for majorens vedkommende var, at helbredet ikke
kunne klare de med hvervet forbundne arbejder65.
Det er med beklagelse, at det ikke er lykkedes at finde mere materiale, endsige billeder af de tre ovennævnte forretningsførere.
Major Flemming Holmgreen blev født 9. marts
1933. Han blev indkaldt til det daværende Sjællandske Luftværnsregiment den 11. maj 1953. Han gik på
Artilleriets befalingsmandsskoler i Ringsted og blev
udnævnt til løjtnant af reserven i 1958. Var derefter
tjenstgørende ved regimentets tunge luftværn, 90
mm luftværnskanonerne, samt ved FN styrken i Gaza, Palæstina (UNEF). Han blev sendt på uddannelse
på Fort Bliss, Texas, USA, og blev Tactical Control
Officer(TCO) ved NIKE luftværnsraketterne. Senere
blev han forsat til Flyvevåbnet med tjeneste i Luftværnsgruppen og Kontrol og Varslingsgruppen.
Major
Flemming Holmgreen blev ansat i forsvaret med
Flemming Holmgreen
vedvarende tjeneste. Han overtog hvervet som forFoto: Privatfoto
retningsfører for FOUAT i 200166 og blev på posten
indtil 2007. Majoren har siden 1993 arbejdet som fuldtidskunstner67.
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Oberstløjtnant Erik Petersen blev født i 1944. Han
blev indkaldt ved Falsterske Fodregiment i 1963, og
blev reserveofficer samme sted. Efterfølgende kom
han til Danske Livregiment og sluttede sin militære
løbebane ved Livgarden, hvor hans karrieremæssige
slutstilling var oberstløjtnant af reserven. Hovedparten
af hans reserveofficersvirke er foregået som forbindelsesofficer til udenlandske forstærkninger (ACE Mobile Force og UK Mobile Force). Erik Petersen er oprindeligt uddannet lærer og blev senere skoleinspektør.
Han blev efterfølgende civilt ansat i forsvaret, hvilket
skete i 1989. Første ansættelse var ved Forsvarets
Center for Lederskab (1989 - 1996), dernæst som inOberstløjtnant
formationschef i Hjemmeværnet indtil pensionering i
E. Petersen
2009. Erik Petersens kendskab til og senere engageFoto: Hjemmeværnet
ment i FOUAT blev skabt gennem generalmajor Jørgen Sverker Nilsson. Erik Petersen havde haft Nilsson som chef både under ansættelsesperioden ved Forsvarets Center for Lederskab og senere da denne var chef
for Hjemmeværnet. Det var under sidstnævnte periode, at Erik Petersen af Nilsson
blev spurgt, om ikke han kunne tænke sig at påtage hvervet som forretningsfører i
FOUAT. Det resulterede for Erik Petersens vedkommende i en periode på netop
den post i 8 år, fra 2007 til 201568.

Kommandør
A. Ruth
Foto: Berlingske Tidende, 2015
68
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Kommandør Annemette Ruth69er født i 1955 og startede oprindeligt sin karriere i hotelbranchen, hvor hun
var volontør og receptionsassistent i 1975-76. Skiftede
derefter til den militære løbebane og blev premierløjtnant i Søværnet 1981, og blev ved afgangen fra officersskolen tildelt Gerners Medalje. Hun blev kaptajnløjtnant i 1985. Annemette Ruth blev orlogskaptajn i
1988 og samme år dimitterede hun som HD fra Handelshøjskolen i København. Hun var kontorchef i Forsvarsministeriet fra 1995-99, og blev derefter udnævnt
til kommandørkaptajn i 1999 og blev samme år formand for NATO’s Kvindekomité under dennes Joint
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Service Sub Group. Hun var stifter af og medlem af Forsvarets tænketank vedrørende militære kvinder fra 2000. Hun var medlem af Forsvarsministeriets Personalestrategiske netværk 2002-05. Ruth blev kommandør i 2005. Hun blev chef for
Fakultet for Militærpsykologi, Ledelse og Pædagogik på Forsvarsakademiet og
rykkede i 2011 til Afghanistan70, hvor hun var personalechef i ISAF Joint Command, Kabul i et år. Annemette Ruth sluttede sin karriere som chef for Regionscenter Øst under Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Annemette Ruth gik på
pension i 2015 og blev forretningsfører for FOUAT samme år.
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Aktiviteter
En fyldestgørende beskrivelse af FOUAT’s aktiviteter lader sig ikke gøre.
Men det er muligt at indkredse mangeartetheden af det, der er foregået gennem
foreningens 125-årige virke. I de indledende år var de rent militære aktiviteter af
vital betydning. Det var i bund og grund dét, der dannede grundlaget, altså foreningens raison d’être. Derfor var hjørnestenen og dermed foreningens hovedaktivitet de årlige instruktionsøvelser. De havde alle sådan cirka en uges varighed og
blev afviklet i slutningen af juli og begyndelsen af august. Efter nutidens målestok
ville instruktionsøvelserne formentlig blive karakteriseret som mindre og målrettede mobiliseringsøvelser. Der var kastet vievand over foreteelsen. For fakta er, at
Forsvaret dengang efter herom indgivet ansøgning, stillede øvelsesmomenter til
rådighed for foreningens medlemmer i form af mandskab, våben og ammunition
m.v. Den aktivitet kørte på helt frem til 1909, og med ganske pæn deltagelse. Det
år blev en ny Hærlov vedtaget. Den havde på negativsiden, set med foreningens
briller, det ved sig, at den fratog Krigsministeriet hjemmelen til at støtte foreningen som hidtil. Man fortsatte dog med i eget regi at gennemføre mindre instruktionsøvelser og rekognosceringer. Man overværede bevogtningsøvelser og fægtningsskydninger samt fortsatte med at gennemføre skydninger med i første omgang gevær, revolver – dengang omtalt som omdrejningspistol – pistol, og senere
også med rekylgevær. I slutningen af 1. verdenskrig og årene kort efter fik medlemmerne tillige lejlighed til at stifte bekendtskab med håndgranater og håndbomber; der blev endda givet lejlighed til at øve anvendelsen af dem. Helt fra begyndelsen gennemførte man i Københavns Kreds skydninger med salonvåben i forbindelser med ugentlige klubmøder om sommeren. Disse skydninger ebbede imidlertid ud efterhånden som man ikke kunne finde faciliteter til videreførelse af dem.
Skydning med pistol med skarp ammunition (9 mm) har man, som forening betragtet gennemført hele tiden på landsplan. Kun afbrudt i en periode under besættelsen. Men pistolskydningen har i enkelte kredse være skrinlagt i kortere eller
længere perioder. I 2016 var der kun tre kredse tilbage, som gennemførte pistolskydning og dermed deltog i foreningens landspræmieskydninger. Det er i moderne tid blevet endog meget vanskeligt at skaffe adgang til skydebaner. Blandt andet
på grund af støjmiljøproblemer. Det er tillige en temmelig møjsommelig affære at
tilvejebringe våben og ammunition.
På det oplysende plan er der generelt blevet gennemført et utal af foredrag i
de enkelte kredse. Der har man atter og igen i hovedsagen fået ansatte i Forsvaret
til at møde op og fortælle om alt muligt af relevans omkring Forsvarets forhold.
Alt sammen med henblik på dels at give medlemmerne indblik i, hvad der er fore48

gået på det pågældende tidspunkt, dels om hvordan man har organiseret sig, dels
om de udfordringer Forsvaret til enhver tid har stået over for. Ønsket var, at medlemmerne stedse kunne stå bedst muligt rustet, når talen har været om at debattere
forsvarspolitiske forhold. Men mange andre foredragsholdere er mødt op og har
øst af deres ekspertviden. De har på den måde givet medlemmerne indsigt i forsvarspolitiske, historiske og andre relevante emner.
Kredsene har gennemført en lang række ekskursioner til nære og fjerne destinationer. De første mange år bestod ekskursionerne i overværelse af bevogtningsøvelser, besøg ved militære enheder o. lign. I nyere tid, dvs. især op i 1960’erne og
årene, der fulgte, har enten den enkelte kreds eller flere i forening arrangeret ekskursioner. Både inden for rigets grænser og i udlandet. I Danmark findes der nærmest ikke et nævneværdigt museum med tilknytning til militærhistoriske hændelser, -materiel og -udstyr, som ikke har haft besøg af en eller flere af FOUAT’s
kredse. Alle kendte danske slagpladser, borge og fortifikationer lige fra Romersk
Jernalder over Vikingetiden frem til og med 1. verdenskrig er blevet studeret og
besøgt. Tyske efterladenskaber fra besættelsestiden, især Atlantvoldens bunkere
og artilleristillinger, radaranlæg og flyvepladser til og med Frøslevlejren, er nær
sagt blevet endevendt. Så at sige alle landet tjenestesteder og enheder har åbnet
deres porte for kredsene og fremvist, hvad man har været normeret og udrustet
med, samt beredvilligt forklaret, hvordan man kunne operere og udføre pålagte
opgaver. På den måde kunne man ajourføre eller højne medlemmernes kendskab
til dagens Forsvar. Efter murens fald er der store mængder af Forsvarets infrastruktur, som er blevet udfaset og kategoriseret som ”koldkrigs”-efterladenskaber.
Også her har det forholdt sig sådan, at når FOUAT har kigget inden for, er man
blevet mødt med velvilje, og der er vist stor beredvillighed til at berette om historien bag de nedlagte faciliteter. Allerede sidst i 1930’erne og under besættelsen
gennemførte man udflugter. Men efterhånden som egen mobilitet igennem det seneste halve århundrede er blevet stedse større, har kredsene på den baggrund kunnet gennemføre ture til fjernere rejsemål. Man har således kunnet tage på tur enten
ved selvbefordring eller med arrangeret fællestransport. Frankrig har stået på rejsebefalingen, hvor fronterne fra 1. verdenskrig og invasionskysten fra 2. verdenskrig er blevet besøgt. I Belgien har især Waterloo og markerne i Vestflandern været trækplastre. Tyskland syd for Holsten med de mange slagmarker, borge, frontafsnit fra de sidste store krige. Det tyske nærområde, Slesvig-Holsten, er blevet
hyppigt besøgt. Dannevirke naturligvis, Slesvig, Hedeby, Rendsborg, Itzehoe,
Frederiksstad, Isted og Flensborg for at nævne nogle få, har stået på destinationsbetegnelsen for rigtigt mange af kredsenes ekskursioner.
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Klubaftener har næsten udelukkende været et københavnerfænomen, som
kørte på lige fra første færd og op gennem de første små 100 år af kredsens eksistens. Men 1ste jydske Kreds var også med på vognen, især i perioden fra før 1.
verdenskrig og så op i 1920’erne, hvor mødestedet var Aarhus. For københavnernes vedkommende var det i begyndelsen både sommer og vinter og sågar ugentligt, men senere blev det fortrinsvis en aktivitet til afvikling i vintermånederne.
Igennem mange år hver anden uge. Man mødtes for at diskutere et eller andet emne, der har været oppe i tiden. Aftenerne har også været brugt til keglespil, og som
nævnt tidligere, skydning med salonvåben eller kortspil. Men man har også kunnet
nøjes med blot at pleje godt kammeratskab eller gode relationer.
Et fast omdrejningspunkt med hensyn til fejring, var foreningens Stiftelsesfest, altså festligholdelse af foreningens ”fødselsdag.” Det er gennem årene blevet
markeret på selve dagen, den 9. december, eller tæt deromkring. Stiftelsesfesterne
er altid blevet gennemført i København, også selvom der en enkelt gang har været
tilløb til at få den flyttet til et sted i provinsen. Men det vandt ingen genklang. Rigtig mange af foreningens fester er blevet afholdt i Officersforeningens lokaler i
København. De senere mange år har Forsvaret velvilligt stillet lokaler til rådighed
for gennemførelse af Stiftelsesfesten i Kastellet. Det er netop stedet, der kan danne
den helt ideelle og smukke ramme om en efterhånden aldersstegen forenings fejring af sin mærkedag.
De første år op til 1. verdenskrig
Det hele tog sin begyndelse i 1891. Lieutenant af Rytteriets Forstærkning,
Christian Petersen-Dan gik og tumlede med sine idéer. Når nu Petersen-Dan fik
den idé kunne man spørge, om det var en helt original tanke? Der er noget, der tyder på det. Der ses nemlig ikke at være sket lignende tiltag i vore broderlande. Vist
var der i Oslo, Bergen og Stavanger på den tid Militære Selskaber. Men de holdt
sig udelukkende til sociale og oplysende aktiviteter. I andre små europæiske lande
som Belgien og Holland, hvor man har kunnet føle det samme pres med krigsiveren blandt stormagterne, ses der ikke at være lignende tiltag. I Tyskland derimod
var der flere ”Vereinigungen Inaktiver Offiziere” i nogle af de større byer. Deres
opgave var imidlertid mest af social art. Men selve begrebet kan Petersen-Dan have hentet derfra. Alene det at give sig i kast med at gøre noget ved forsvarssagen
var noget, der var oppe i tiden. Ch. Petersen-Dan allierede sig, som før nævnt, med
krigsminister Jesper Jespersen Bahnson.
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Uden Jesper Jespersen Bahnson støtte ville oprettelsen af foreningen have
været vanskelig, for ikke at sige umulig. Idéen med frivillig bistand til landes forsvar var dog, som antydet ovenfor, ikke nogen ukendt ting på de tider. Der var flere tidligere tiltag med indsamling af midler til anskaffelse af såvel kanoner som
andet militært udstyr til både Hær og Flåde. Det bedst kendte eksempel, og som
her kort skal nævnes er initiativet med anskaffelse af ”kvindekanonerne”, der foregik som en landsindsamling i årene 1882 – 85 og som resulterede i anskaffelse
af 8 stk. 15 cm kanoner til Københavns befæstning71. Men det var noget ganske
andet og hidtil ukendt, at man ved privat initiativ og ad frivillighedens vej ville
søge at afbøde på de mangler, som mange mente, at især uddannelsen af værnepligtige officerer frembød. Petersen-Dans bekymring var, at der for manges vedkommende var sket så meget inden for Hærens organisering, materielle forhold
m.v., at en stor del af den gruppe ville have vanskeligt ved at gøre fyldest. Sagen
var imidlertid, at initiativet havde fanget krigsminister Bahnsons opmærksomhed,
hvorfor det, ligesom alt andet, der kunne tjene til landets forsvar, og som havde
excellencens interesse, fik dennes fulde støtte. Derfor mødte denne gryende forening så megen velvilje og imødekommenhed, at det hurtigt lykkedes at få den
stablet på benene72. Det skulle senere vise sig, at foreningen skulle komme til at
stifte meget nærmere bekendtskab med generalløjtnanten.
Der var møder i Aarhus, København, Fredericia, Maribo, Aalborg og Odense
hen over sommeren 1891. Det lykkedes at etablere kredse med udgangspunkt i
nævnte byer henholdsvis den 15., 16. og 17. august og den 13., 17. og 27. september.
Derefter blev der afholdt en hovedgeneralforsamling den 4. oktober i København. Efter denne kunne foreningen mønstre 367 medlemmer. Foreningen holdt
derefter et fællesmøde den 9. december 1891, hvor man sammensluttede de enkelte kredse til en forening dækkende hele landet73.
Kredsen ”Sjælland (Kjøbenhavn)” havde samme dato 192 medlemmer. I
kredsens sad oberstløjtnant C.F.T. Zeilau som formand.
Samme dato kunne der meldes om, at ”Lolland-Falsters Kreds” havde 21
medlemmer med ritmester H.G. Faith som bestyrelsesformand.
Der var 35 medlemmer i ”Fyns Kreds” og bestyrelsesformanden var kammerherre, hofjægermester, ritmester F.A.L.A Baron Reedtz-Thott.
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I perioden 1885-1908 var det internationalt anerkendt, at den belgiske kong
Leopold 2 var suveræn hersker over Congo. Udnyttelsen af området skaffede
ham enorme personlige rigdomme. Til hjælp med at erobre, administrere og
opbygge dette område, så stort som hele Vesteuropa, havde Leopold brug for
folk med ledererfaring. Man hvervede derfor officerer i stor stil, heriblandt
mange danske, de såkaldte ”Congo-farere.” Mange af disse døde af tropesygdomme eller måtte helbredsmæssigt kæmpe med følgerne af sygdommene.
Hvervningen skete med mere end stiltiende samtykke fra danske myndigheder. Kilde: H. Jenssen-Tusch – Skandinaver i Congo: Svenske, norske og
danske mænds og kvinders virksomhed i den uafhængige Congostat.
Kredsen ”Sydlige Jylland” havde 39 medlemmer.
Formand for bestyrelsen var oberstløjtnant J.C. Rögind.
”Mellemste Jyllands Kreds” havde 52 medlemmer. Formand for bestyrelsen var oberstløjtnant
N.P.G. la Cour.
I ”Nordlige Jyllands Kreds” var der 28 medlemmer. Formand for den derværende bestyrelse var kaptajn, kammerjunker F.A. Schleppegrell .
På det nævnte fællesmøde den 9. december det år
i København fastlagde man foreningens organisation
og vedtog dens love, ligesom man valgte formand og
En af de mange Congo-farere
var kaptajn Ejgil Thorvald Jensoverbestyrelse. I 1892 oplyses det, at Mellemste Jylsen-Tusch, bror til Harald. Ejgil
lands Kreds har fået lokaler stillet til rådighed af Offidøde af en tropesygdom i
cersforeningen i Aarhus. Tillige, at kredsens med1898 blot syv måneder efter
lemmer har mulighed for at overvære en del af nævnte
ankomsten til Congo.
Foto: Militær Tidende 1899.
forenings foredrag.
I en rubrik i Militær Tidende kunne man i marts 1891 læse, at Nordlige Jyllands Kreds havde holdt møde i Aalborgs nye vagtbygning den 11. marts. Der var
blevet holdt et spændende foredrag om ”Gevær model 1889 og om røgsvag krudt.”
Derefter blev der afholdt generalforsamling og man sluttede aftenen af med, at
man begav sig hen til Hotel du Nord. Dér blev der afholdt et, som det står, ”meget
animeret og vellykket fællesmåltid… først kl.12 aften sluttedes den prægtige
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sammenkomst med det almindelige ønske, at det ikke måtte vare længe, inden man
atter samledes74”.
At man i gamle dage greb de lejligheder, der gaves, til at samle kredsens
medlemmer kan man læse i Militær Tidende i april 1892, hvor man annoncerer, at
man i Sjællands (Kjøbenhavns) Kreds agtede at holde en festlig sammenkomst i
Hr. H. Wittmacks lokaler, Holmens Kanal 17, i anledning af kongens fødselsdag.
Samme Wittmacks lokaler blev benyttet af Københavns Kreds i nogle år i
1890’erne.
Krigsministeriet havde stadfæstet foreningens love. Det skete den 11. maj
1892. Denne for foreningen lykkelige tildragelse blev af foreningens formand,
næstformand og forretningsfører benyttet til at bede om foretræde for H.M. Kongen. Man kom i audiens og overrakte kongen et eksemplar af lovene, samtidigt
med at man lykønskede regentparret i anledning af deres guldbryllup. H.M. Kongen havde takket for de overrakte love samt lykønskningen og udtalt sin anerkendelse af FOUAT aktiviteter. Måneden efter benyttede samme delegation lejligheden til at overbringe et eksemplar af lovene til H.K.H. Kronprinsen75.
I Militær Tidende i juni samme år kunne man læse, at man i Kredsen Kjøbenhavn (sic.) hver torsdag aften i løbet af sommeren agter at holde møde i Café St.
Thomas, for at give medlemmerne lejlighed til at øve sig i brugen af den til Hærens officerer reglementerede omdrejningspistol 76. Caféen lå på Frederiksberg Allé.
Den 30. juli samme år havde Sydlige Jyllands Kreds gennemført et arrangement i Fredericia. Der var man blevet orienteret om gevær model 1889, og man fik
lejlighed til at skyde med samme, samt med revolver. Det foregik på skydebanerne
langs Lillebælt. Derefter havde der været fællesspisning i Frederiksklubben. Men
der var ikke mødt så mange medlemmer frem som forventet. Det manglende
fremmøde blev tillagt det forhold at kredsens medlemmer boede meget spredt77.
På Fyn noterede man sig, at officersfløjen på Odense Kaserne blev indviet.
Foreningens stifter, løjtnant Ch. Petersen-Dan flyttede til København i efteråret det år.
I sommeren 1893 blev der gennemført rekognosceringsøvelser i Sjællands
Kreds. Øvelserne var lagt om søndagen og var knyttet til forterrænnet ved Vestenceinten. I forbindelse med en af øvelserne, der gik til Glostrup og derfra til Aved74
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øre, var der togtransport fra København til Glostrup. Selve rekognosceringen langs
voldanlægget og turen tilbage til København fra Avedøre, foregik derimod til
fods78.
I Københavns Kreds holdt man skydeøvelser om mandagen i august måned 79.
Krigsministeriet havde bevilliget gratis ammunition til disse skydninger 80. Og i
september s.å. havde foreningens medlemmer lejlighed til at overvære artilleriskydninger på Amager med granater og granatkardæsker. Forud for disse skydninger var der holdt foredrag i Sjællands Kreds af kaptajn N.V.S. Holbek. Skydningerne blev gennemført under ledelse af oberstløjtnant Suell.
Inden for samme måned gennemførte ”en del af foreningens medlemmer i
Kjøbenhavn under ledelse af kaptajn B.P. Berthelsen en instruktionsøvelse i felttjeneste i terrænet nordvest for Kjøbenhavn.” Der blev forklaret, at man ”ved disse
øvelser, hvor det teoretiske forenes med det praktiske” får genopfrisket tidligere
lærdom og bliver bibragt det nye, der på det felt er sket over årene81. Samme kaptajn Berthelsen skulle foreningen senere komme til at stifte nærmere bekendtskab
med.
Man lagde sig i 1894 i selen for at hverve nye medlemmer. FOUAT havde
skrevet ud til alle linjeafdelinger i Hæren og bedt om at man opfordrede de unge
sekondløjtnanter, der stod for hjemsendelse, til at melde sig ind i foreningen. I
provinsen havde dette opråb ikke givet nogen nævneværdig tilgang, medens Sjællands Kreds (Kjøbenhavn) havde fået en tilgang på 41 nys hjemsendte sekondløjtnanter som medlemmer. Man var i foreningen noget i tvivl om, hvorvidt det var
opfordringen, der havde givet pote eller at tilstrømningen til Sjællands Kreds havde noget med det ret høje aktivitetsniveau ved netop denne kreds at gøre82.
1894 var året, hvor FOUAT gennemførte sin første Instruktionsøvelse. Det
var den slags, stifteren løjtnant Ch. Petersen-Dan havde forestillet sig, og havde
lagt særlig meget vægt på. Der var tale om en øvelse, der blev afviklet i perioden
5. til 12. august. Øvelsesdeltagerne kunne øve sig i en række discipliner. Militære
enheder blev nemlig, som tidligere nævnt, stillet til rådighed af Krigsministeriet.
Derved kunne medlemmer fra de forskellige våbenarter komme til at genopfriske,
henholdsvis ajourføre viden og færdigheder om enhedernes manøvrer, materiel og
procedurer. Endvidere kunne medlemmerne stifte bekendtskab med de officerer,
der var tjenstgørende ved de enkelte enheder; et forhold foreningens stifter lagde
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umådelig stor vægt på. Han pointerede, at netop de relationer kunne vise sig frugtbare, skulle medlemmerne blive kaldt til tjeneste ved mobilisering.
Mange af tingene var lidt op ad bakke. Der var nemlig en række formelle forhold, som skulle bringes på plads. Blandt andet var det sådan, at en del af medlemmerne ikke havde lov til at bære uniform. Det følte man var meget uhensigtsmæssigt. Det lykkedes imidlertid i 1894 at indhente Krigsministeriets tilladelse til
bæring af uniform. Men medlemmerne skulle anskaffe uniformseffekterne for
egen regning. Dog kunne man allernådigst få lov til at købe disse ved Forsvarets
depoter til samme priser, som var gældende for tjenstgørende personel.
Der blev også skabt mulighed for at opnå delvis frirejser til instruktionsøvelsen. Der var også mulighed for at honorere deltagerne med lidt dagpenge. Ud over
fondsstøtte fra den Raben-Levetzauske Fond opnåede man økonomisk tilskud fra
Krigsministeriet83. Det kan virke kuriøst, at man kunne takke nævnte fondsstøtte
for at det hele overhovedet blev til noget det år84.
De af foreningens medlemmer, der havde tid og lejlighed til det, mødte op for
at genopfriske, henholdsvis indøve militære færdigheder. Det er næppe nogen
overdrivelse at kalde det års instruktionsmøde et tilløbsstykke. Der var ikke færre
end hele 113 deltagere af alle grader.
Overbestyrelsen konkluderede, at årets instruktionsmøde havde været en succes. Man var af den formening, at deltagerne havde opnået stort udbytte. Derfor
satte man sig for – forudsat de fornødne midler kunne bringes til veje – at gøre
øvelsen til en årligt tilbagevendende foreteelse85.
Der blev afviklet skydninger på såvel gevær som på pistol, hvor ammunitionen, som tidligere nævnt, blev bevilget af Krigsministeriet. I alle kredsene blev der
holdt foredrag og i København blev der i forbindelse med de ugentlige møder
gennemført skydninger med salonammunition. Medlemmerne i København fik
lejlighed til at deltage i rekognosceringsøvelser samt krigsspil, der flere gange blev
afviklet i Officersforeningens lokaler.
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Foreningen og dens aktiviteter havde i datiden vakt så megen interesse, at det
havde behaget H.K.H. Prins Chira af Siam at aflægge
besøg ved København Kreds i sommeren 1894. Prinsen var bror til den daværende konge i Siam (vore
dages Thailand), og han fik en del af sin militære uddannelse i Danmark. Han skulle efter sigende være
blevet inspireret af det, han havde lært under sit ophold i landet. Endda så meget, at han havde taget det
med sig hjem og gjort brug af det, da han senere blev
landets krigsminister86. At der var nære bånd mellem
Danmark og Siam er velkendt, men det forhold at
prinsen modtog en del af sin militære uddannelse her
i landet og at Gustav Schau (se senere) har gjort en
god figur, kan have været medvirkende til at godt en
snes danske officerer kom til at forrette tjeneste i den
Prins Chira af Siam.
1876 – 1913
siamesiske hær, gendarmerikorps og flåde. FOUAT
Foto: Thai Prince - 2015
havde gennem flere år en del medlemmer, som var
bosiddende og tjenstgørende i Siam.
Prins Christian til Danmark (den senere kong Christian X) indtrådte i 1895
som æresmedlem i foreningen87. Han var på daværende tidspunkt premierløjtnant i
Livgarden88.
Oberst C.F.T. Zeilau måtte afstå fra sit mandat som næstformand i foreningen
på grund af forflyttelse. Zeilau var formand for Københavns Kreds og var som sådan dengang ikke uden videre født næstformand i foreningen, det var først noget,
der kom til senere. Men det lå lidt i kortene, at man ikke burde forbigå den største
kreds i den forbindelse. Til næstformand valgtes i stedet oberstløjtnant S.A. Sørensen, der var valgt til formand for Københavns Kreds. Han afgik imidlertid ved døden blot en lille måneds tid efter tiltrædelsen. Derfor måtte man finde og vælge en
afløser. Loddet faldt på oberstløjtnant J.F. Weldingh, der var blevet valgt til formand for ”Sjællands (Kjøbenhavns)” kreds, og efterfølgende valgt til næstformand89.
Et nyt tiltag så dagens lys, idet foreningen havde fået udvirket, at unge løjtnanter, hvad enten de var medlemmer af foreningen eller ikke, kunne komme til at
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forrette tjeneste i 6 uger i eftersommeren. De ville få løn og fri rejse. Foreningsmedlemmer skulle ansøge gennem foreningen, mens andre skulle ansøge til
Krigsministeriet direkte. I hvor stor udstrækning den mulighed blev udnyttet af
foreningens medlemmer vides ikke.
Instruktionsmødet det år havde 115 deltagere og blev afviklet i perioden fra 4.
til 11. august. Blandt deltagerne var der 62, som havde deltaget i instruktionsmødet året før. Der var 72, som deltog i hele perioden og resten var med i kortere eller længere perioder. Krigsministeriet støttede mødet rent økonomisk. Endvidere
havde foreningen opnået støtte hos alle de militære enheder, man havde rettet henvendelse til90. På delegeretmødet i 1896 diskuterede man årets instruktionsmøde.
Men man var også inde på, om ikke man kunne formå etaterne til at være mere
imødekommende over for de af deres ansatte, der var medlem af FOUAT, så de
kunne få fri til at deltage i instruktionsøvelserne. Selve det tidspunkt, man havde
valgt til gennemførelse af instruktionsøvelsen, altså i juli – august, var faldet nogle
for brystet. Indvendingen gik på, at man fandt tidspunktet uheldigt for de medlemmer, som var bønder.
Man burde måske overveje et andet tidspunkt? Der
blev også bragt i forslag at flytte selve instruktionsmødet til et andet sted i landet, Aarhus blev eksempelvis nævnt91. Ved den afsluttende middag i forbindelse med instruktionsmødet havde såvel Krigsministeren som den kommanderende general J.J. Bahnson vist foreningen den ære at deltage. Det er vigtigt
at pointere, at Bahnson var med, for han kom til at
spille en rolle for foreningen senere hen.
På publicity siden var foreningen gået lidt i ofMed fuld honnør.
fensiven. Det var lykkedes at indhente oplysninger
Dette stik af generalløjtnant
hos de militære afdelinger om postadresser på hjemErnst vistes i Militær Tidende i
sendte løjtnanter og sekondløjtnanter. Med dem i
1897 sammen med mindeord
hånden havde man sendt brev til disse med opforover ham. Netop til den slags
gav man god spalteplads i
dring til at melde sig ind i foreningen. Med cirkulæMilitær Tidende
reskrivelsen havde man sendt 3 tillægsblade med
Fotokopi af stålstik i Militær
MEDDELELSER, der hidrørte fra Militær TidenTidende 1897
de92.
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På den oplysende og selskabelige front blev der fortsat holdt en række foredrag rundt omkring i kredsene. I København var der blevet gennemført ugentlige
sammenkomster hele året.
Et nyt initiativ blev lanceret. Man undersøgte, om oprettelsen af en understøttelsesfond kunne finde genklang. En overgang diskuterede man tillige, om en sådan understøttelsesfond kunne knyttes op til en byggefond. Men efter at være blevet diskuteret i kredsene, valgte man at stille sagen i bero93.
I 1896 kunne årets instruktionsmøde igen gennemføres i København; selv om
man på delegeretmødet året i forvejen havde drøftet det betimelige i at flytte mødet dels i geografi, dels i tid, var enden af drøftelserne i kredsene blevet, at man
burde holde fast ved København som sted og samme tidspunkt som førhen. Antallet af deltagere i mødet havde været 111. Igen havde Krigsministeriet støttet arrangementet med pengemidler og militære enheder havde stillet figuranter til gennemførelse af de enkelte discipliner.
I Sjællands (Kjøbenhavns) Kreds havde man igen det år gennemført en række
foredrag og der havde været gennemført såvel en felttjeneste, som en instruktionsøvelse. Der havde været ugentlige sammenkomster som året før. Og man havde
afholdt skydeøvelser på Amager med såvel gevær som pistol. I de øvrige kredse
havde aktiviteterne været som året før, med såvel enkelte foredrag som skydninger
de fleste steder.
Initiativet med at indkalde hjemsendte unge løjtnanter til 6 ugers tjeneste var
blevet gentaget94.
Ved årets udI 1884 valgte den 24-årige sekondløjtnant ved 1. batalgang havde foreninjon, Gustav Schau, at søge nye veje. Han rejste til Siam,
gen 464 medlemmer.
nutidens Thailand. Der blev han instruktør og lærer ved
Medlemstallet
var
kongens livgarde. Da der i 1897 oprettedes et gendardalet i forhold til året
meri på 10.000 mand, blev Schau chef for dette, en stilfør, men en del af
ling han beklædte indtil sin afgang i 1915. For at kunne
afgangene skyldtes,
lede gendarmeriet fik han lov til at indkalde 20 danske
at der havde været en
officerer. Det betød, at hver af landets provinser fik en
del dødsfald.
dansk officer som instruktør, lærer m.m. Herudover var
Foreningens forder danske officerer i den regulære Siamesiske hær og
mand, generalløjtnant
flåde.
Ernst afgik ved døKilde: Dansk Biografisk Leksikon 1933-44.
den i april 1897.
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Generalløjtnant J.J. Bahnson, der jo var særdeles godt kendt med foreningen,
blev spurgt, om han ville træde til, takkede ja, og overtog formandsposten. Det
skete i efteråret samme år. Oberstløjtnant Weldingh havde fungeret som formand i
interimsperioden. Bahnson valgtes formelt som formand på delegeretmøde den 24.
april 1898.
Med hensyn til årets aktiviteter havde man overalt holdt niveauet fra året før.
Der havde været 118 deltagere i instruktionsmødet i juli-august.
Hvad angår medlemstallet er der ikke umiddelbare oplysninger i forbindelse
med afrapporteringen af årets aktiviteter på delegeretmødet i april 1898. Regnes
efter kontingentindbetalingen (forudsat alle har betalt) kan det skønsmæssigt anslås til ca. 420. Dette medlemstal indikerer en noget nedadgående tilslutning. Dette
kan være grunden til den stærke aktivitet på hvervningssiden det år. For det nævnes nemlig, at man det år havde lagt sig stærkt i selen. Foreningen havde således
igen skrevet til alle Hærens linje- og forstærkningsafdelinger med lister over alle
hjemsendte løjtnanter og anmodet om, at måtte få adresserne på samme oplyst.
Ved modtagelsen af disse adresser, havde foreningen tilskrevet samtlige her i landet bosiddende, hjemsendte officerer fra Hæren og foreslået dem at melde sig ind i
foreningen. Med henvendelsen havde man sendt et eksemplar af tillægsbladet til
Militær Tidende af 7. juni 1897. Man havde også henvendt sig til såvel Finanssom Indenrigsministeriet og forespurgt, om ikke de derværende medlemmer kunne
gives fri til deltagelse i instruktionsøvelserne? Samme efterår havde foreningen
atter en gang skrevet til samtlige linjeafdelinger i Hæren og denne gang anmodet
om, at man gjorde de unge officerer, der stod for hjemsendelse, opmærksomme på
muligheden af medlemskab af foreningen.
Som noget helt andet fremgik det endvidere, at Krigsministeriet det år begyndte at interessere sig for, hvem der deltog i instruktionsøvelserne. Man havde
derfor pålagt foreningen at indberette navnene på øvelsesdeltagerne. Den oplysning havde foreningens overbestyrelse kommunikeret videre til medlemmerne ved
en rundskrivelse95.
I anledning af Deres Kongelige Højheder Prins Christian og Prinsesse Alexandrines bryllup i 1898, var der foretaget en indsamling blandt foreningens medlemmer. For de indsamlede midler havde man anskaffet en bronzestatuette af Holger Danske der var 1 alen høj (ca. 63 cm) og kostede dengang den nette sum af
2.000 kr.96. En delegation bestående af foreningens formand og næstformand med
et følge på fem medlemmer fra overbestyrelsen havde fået foretræde hos de kon95
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gelige. Det skete i maj måned det år, hvor man overrakte statuetten, samtidigt med
at man ønskede tillykke med brylluppet.
Dvæler man et øjeblik ved de kongelige, kan det nævnes, at Hans Kongelige
Højhed Prins Chira af Siam havde anmodet om og var blevet optaget som æresmedlem det år. Prinsen var, som det er nævnt ovenfor, på militæruddannelse i
Danmark i de år.
I den i dagene 24. - 30. juli gennemførte instruktionsøvelse havde der været
104 deltagere. Man sporer en svag nedadgående tendens.
Hvad angår alle øvrige aktiviteter ud over instruktionsøvelsen, havde man
holdt samme niveau som årene før. Man havde ansøgt den Raben-Levetzauske
Fond om støtte. Fonden havde, som anført tidligere, støttet foreningen med midler,
men ansøgningen det år var ikke blevet imødekommet97.
Foreningen var nu i 1899 rent aktivitetsmæssigt kommet ind i et stabilt leje.
Man havde jævnt hen afholdt de samme instruktionsøvelser, rekognosceringsøvelser, foredrag, skydninger, sammenkomster m.v. som årene forud. Stadigvæk var
kredsen ”Sjælland (Kjøbenhavn)” den mest aktive og den med flest medlemmer.
Instruktionsøvelserne, der almindeligvis blev afviklet i dagene i slutningen af
juli til hen i begyndelsen af august havde kunnet tiltrække over 100 medlemmer.
Oberstløjtnant J.F. Elsmark blev formand for Midtjydske Kreds i 1901.
Samme år blev kaptajn J. Bang formand for Sydlige Jyllands Kreds.
Man var i 1903 i stand til at gennemføre et instruktionsmøde af 8 dages varighed med deltagelse af 100 medlemmer, heraf 34 deltagere, som ikke var bosiddende i København.
Det samlede antal deltagere i de 10 instruktionsmøder, der indtil da havde
være afholdt var 1.066 officerer, hvoraf 377 havde været bosat uden for København. Det samlede antal øvelsesdage havde indtil da udgjort 5.559 dage.
Københavnskredsen havde afholdt 6 instruktionsøvelser, 9 foredrag og 3 skydeøvelser på Amager. Kredsen havde tillige haft ugentlige kammeratlige sammenkomster, hvor man bl.a. har kunnet skyde med salonvåben.
Fyns kreds havde haft adgang til at overvære foredrag ved Odense Officersforeninger.
For de tre jyske kredses vedkommende havde man haft mulighed for at deltage i de arrangementer, som officersforeningerne i Fredericia, Aarhus og Aalborg
havde stået for. I Aarhus og Aalborg havde man i eget regi holdt 1 hhv. 2 foredrag.
Altså i det store og hele ”business as usual.”
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Den eneste rigtigt store afvigelse for FOUAT i 1903 var en kedelig hændelse,
nemlig at Militær Tidende gik ind. Oberstløjtnant Harald Jenssen-Tusch kunne
ikke længere holde den gående. Men foreningen var blevet varskoet i god tid, for
allerede på Københavns Kreds’ generalforsamling i marts 1902 var punktet på
dagsordenen98. Man havde altså 1½ år til at tænke over tingene. Men hvad skulle
man stille op? Der fandtes en kattelem, for foreningens formand gennem de seneste 6 år var jo generalløjtnant J.J. Bahnson. Han havde i sin tid været hovedkraften
i forbindelse med stiftelsen af Det krigsvidenskabelige Selskab. Det forhold sikrede ham gode forbindelser den vej rundt. Han fik udvirket et arrangement med netop Det krigsvidenskabelige Selskab. Det gik ud på, at FOUAT kunne få sine foreningsmeddelelser m.v. bragt i selskabets blad, der hed ”Militært Tidsskrift.” Redaktøren på bladet på det tidspunkt var kaptajn A.G. Nyholm. En herre FOUAT
skulle komme til at stifte nærmere bekendtskab med nogle år senere.
Det Herrens år 1904 startede ud med, at foreningens medlemmer nu fik Militært Tidsskrift tilsendt med posten i stedet for Militær Tidende. I layout og indhold
var der ikke den store forskel, ud over at der i Militær Tidende havde været langt
flere personskildringer, nekrologer og mindeord over bortgåede kolleger m.v. end
man kom til at se i Militært Tidsskrift.
Oberstløjtnant J.C. Lund blev formand for Sydlige Jyllands Kreds efter
oberstløjtnant H.J. Poulsen, der havde beklædt posten i perioden 1895-1904. Det
år blev samme Poulsen formand for Københavns Kreds.
Ud over det, var årets nævneværdige begivenhed, at Hans Kongelige Højhed
prins Christian og krigsminister V.H.O. Madsen havde overværet dele af årets instruktionsmøde midt på året.
I perioden 1905-08 var der hver sommer blevet afviklet et 7 dages instruktionsmøde med deltagelse af over hundrede medlemmer, hvoraf over halvdelen i
reglen var bosiddende i København. Alle medlemmer havde ikke deltaget i det
samlede antal øvelsesdage, idet der for foreningen samlet havde været tale om et
samlet antal øvelsesdage på over fem hundrede. Der var øvelser i kompagni- og
bataljonsramme. Medlemmer med tilknytning til de forskellige tjenestegrene fik
lejlighed til at deltage i øvelser ved de tilsvarende regimenter.
I Københavnskredsen blev der jævnt hen gennemført 3-4 instruktionsøvelser
og 5-6 foredrag.
Foreningen udgav og fordelte i 1906 en af oberst V.G.J. Lewald udarbejdet
håndbog indeholdende de for tjenesten i terrænet vigtigste bestemmelser i ekser98
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cerreglementet og felttjenesteinstruktionen. Håndbogen var ledsaget af en kortfattet vejledning og forklaring99.
Fyns kreds havde haft adgang til at overvære foredrag og krigsspil ved Odense, henholdsvis Nyborgs Officersforeninger.
Medlemmerne i de tre jyske kredse havde haft mulighed for at deltage i de arrangementer, som officersforeningerne i Fredericia, Aarhus og Aalborg gennemførte. For sidstnævntes vedkommende havde man også holdt foredrag i eget regi.
Kronprinsen, den senere kong Christian X, overtog i 1906 protektionen af foreningen, som den første
kongelige protektor.
Da generalløjtnant Bahnson i 1907, efter 10 års
virke som foreningens formand, ønskede at trække sig
på grund af alder, blev han ved enstemmig beslutning
på delegeretmødet optaget som æresmedlem. Han efterfulgtes af generalmajor V.H.O. Madsen, der ligesom Bahnson tidligere havde været Krigsminister.
Det skulle vise sig, at den fælles instruktionsøvelse, der blev arrangeret i 1909, ville blive den sidste af slagsen. Til deltagelse i årets øvelse var der
fremmødt 106 medlemmer, hvoraf hele 67 havde deltaget i hele øvelsen, der varede i 7 dage. Af ”udenbys” medlemmer, altså medlemmer, der var bosat
Kronprins Christian
Foto: Elfelt
uden for København, var der dukket 35 op.
Årsagen til instruktionsøvelsernes endeligt var, at der i 1909 blev vedtaget en
ny Hærlov. I medfør af loven indførtes et nyt begreb, nemlig ”faste officerer af
reserven.” Sagen var, at Krigsministeriet i henhold til den nye lov ikke længere
havde hjemmel til at støtte FOUAT’s instruktionsøvelser. Altså kunne man ikke
længere stille enheder, faciliteter og ammunition til rådighed for disse. Krigsministeriet havde imidlertid mulighed for at støtte med et kontant beløb på 1.000,- kr.
og ikke yderligere. Man havde dog billiget, at nævnte beløb blev brugt til rejseudgifter eller understøttelse af de medlemmer, der fortsat var interesserede og som
havde mulighed for at deltage i en uges øvelse ved rytteri, artilleri eller ingeniørregimentet eller nogle dage ved fodfolket100. Men reelt viste det sig, at Krigsministeriets udeblivende støtte i form af øvelsesmomenter (personel, udstyr og udrustning) skulle blive et grundskud for instruktionsøvelserne.
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Niveauet med sammenkomster, møder, foredrag, krigsspil, instruktions-, rekognosceringsøvelser i perioden 1910-13 fortsatte efter de hidtil lagte linjer.
For Københavnskredsens vedkommende betød det afholdelse af 6-7 foredrag,
nogle krigsspil og en håndfuld instruktionsøvelser af betydeligt mindre omfang
end de tidligere nævnte fælles årlige instruktionsøvelser.
I 1910 havde sjællændere og københavnere haft mulighed for at overvære en
bevogtningsøvelse ved ”Vestfronten,” det vil sige langs det, der nu om stunder
kaldes Vestvolden. Ved den slags øvelsesdeltagelse samt ved afholdelse af instruktionsøvelser ude i terrænet, kunne medlemmerne – ved fuld deltagelse i øvelsen – få rejseudgifter refunderet i den udstrækning støtten fra Krigsministeriet rakte. Der var den lille finurlighed, at rejste man i uniform, kunne man få en billet til
II klasse refunderet, i modsat fald kun til III klasse.
Ud over de øvelser, der blev gennemført i Københavns Kreds, var der kun
gennemført én øvelse blandt de øvrige kredse, og det var i Fyens Kreds.
I 1910 søgte man igen om
økonomisk støtte fra Krigsmini- I årene 1912-13 udkæmpedes de såkaldte
steriet, nu begrundet med, at mid- Balkankrige. Tvisten drejede sig om domilerne ville blive anvendt til beta- nans over de sidste osmanniske besiddelser
ling af det samlede abonnement i Europa. Områderne Makedonien, Thrakien
på Militært Tidsskrift. Ministeriet og Epiros, der alle er beliggende i det, der
bevilgede 1.000,- kr. og der fin- nu er det nordlige Grækenland, samt den
des belæg for at støtten varede østlige del af Ægæerhavet.
ved helt frem til 1960 – måske Kilde: Gyldendals Den store Danske
senere.
Der var som netop nævnt, med en beskeden støtte fra Krigsministeriet, mulighed for at foreningens medlemmer kunne deltage i praktiske øvelser ved Hæren.
Man opfordrer således medlemmerne til i videst muligt omfang at deltage i de
praktiske øvelser ved et Rytteri, Artilleri eller ingeniørregiment. Der blev stillet i
udsigt, at man kunne komme til at deltage i en hel uges øvelsesvirksomhed. Men
realiteterne var såre nedslående. Den nye model for praktisk tjeneste faldt ikke i
medlemmernes smag. Der var med andre ord næsten ingen, der mødte op 101. For
øvrigt blev det ikke muligt at benytte det tilbud hverken i 1911 eller 1912.
Men at Krigsministeriet fandt det vigtigt, at de hjemsendte officerer holdt deres viden og færdigheder på mærkerne fremgår af en skrivelse til FOUAT fra ministeriet i 1912, hvori anføres:
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”….at det må tillægge det megen betydning, at afskedigede officerer med
henblik på deres eventuelle anvendelse ved mobilisering søger at vedligeholde det mest mulige af deres militære uddannelse, og ministeriet må derfor
fuldt ud anerkende den virksomhed, der i så henseende er udfoldet af foreningen og det arbejde, der i årenes løb er gjort for at fremme medlemmernes interesse for og kendskab til den militære udvikling.”
På Fyn noterede kredsen sig med glæde, at
Soldaterhjemmet Dannevirke blev indviet i
1912.
Oberst Johannes Jørgensen blev formand
for Københavns Kreds det år. Det er lidt bemærkelsesværdigt, for obersten var fortsat i aktiv tjeneste og blev først pensioneret i 1924.
Ideelt set havde foreningens medlemmer
mulighed for at komme på mønstrings- eller
genoptræningsøvelse. Blot skulle man melde
sig til deltagelse, når Forsvarets enheder holdt
øvelse. Var man eksempelvis tilknyttet Fodfolket, kunne man overvære øvelser ved en rekrutbataljon. For alle medlemmer gjaldt, at valgte
man at deltage i øvelserne, ville man modtage
Oberst Johannes Jørgensen på skydebadiæter og rejsen betalt. Man var klar over, at det
nen, iført cigar og langskaftede støvler.
Foto: FOUAT
med at rejse var en vanskelig sag, hvorfor jyske
og fynske medlemmer blev opfordret til at overvære skydeskolens skydninger ved
Borris i august måned i stedet for at tage til Sjælland.
Blandt fynboerne havde 7 medlemmer i 1913 valgt at forrette tjeneste ved afdelingerne i samlet 64 dage, og 5 medlemmer havde hver overværet Skydeskolens
fægtningsskydninger ved Borris over en periode på 7 dage.
Sjællændere og københavnere kunne i et begrænset antal overvære fægtningsskydningerne ved Frederiksværk samme år. Der var 9 medlemmer, der benyttede sig af denne mulighed.
Københavnskredsen gennemførte tillige ugentlige sammenkomster, hvor der
bl.a. blev afholdt skydeøvelser med salonvåben.
Fyns kreds holdt månedlige møder i Odense. Denne kreds’ medlemmer havde, som tidligere, mulighed for at overvære Odense Officersforenings foredrag,
krigsspil og sammenkomster. Kredsen holdt i reglen et mindre antal foredrag.
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Medlemmerne i de 3 jyske kredse havde haft mulighed for at overvære foredrag i respektive lokale områder.
Som et lille kuriosum skal nævnes, at selvom det ikke har noget med FOUAT
at gøre som sådan, så blev der i 1912 stiftet en ”Fugleskydningsklub af 1912” hvor
også medlemmerne af Sjællands (Kjøbenhavns) Kreds kunne være deltagere. Og
der må have eksisteret et eller andet formaliseret samarbejde klub og forening
imellem. For i praksis forholdt det sig således, at kredsens kasserer opkrævede
kontingent for de, der var medlemmer af skydeklubben. Formålet med klubben
betonede alene det sociale aspekt. Den præstige, som var knyttet til opnåelse af
prisen som fuglekonge, var kendt fra alle andre skydeklubber af lignende art.
Især fra de medlemmer, som i medfør af den nye Hærlov fra 1909 var blevet
fastansatte som reserveofficerer og som længe før den tid havde været medlemmer
af foreningen, fremsatte forslag om ændring af foreningens navn. Den skulle hedde ”Officersforeningen af 1891.” Forslaget blev fremsat i forbindelse med et i
1913 fremsat forslag til nye love. Forslaget om navneændring blev ikke til noget.
Men forslaget om nye love blev taget op og behandlet året efter.
Hans Kongelige Højhed Prins Harald til Danmark samt Hans Højhed Prins
Aage blev begge æresmedlemmer af foreningen 1913. Men samme år afgik det
tidligere æresmedlem, Hans Kongelige Højhed Prins Chira af Siam, ved døden.
Foreningen lå inde med en række reglementer, som medlemmerne kunne låne. Og var man bosiddende i København, havde man siden 1892 umiddelbart kunne få adgang til at låne de bøger, der var anskaffet til kredsens bibliotek. Bibliotekaren, løjtnant J.W. Sørup, Gammel Strand 30, husede biblioteket. Han holdt
åbent i sit eget hjem alle hverdage. Man måtte låne én bog ad gangen for 14 dage.
Boede man udenbys, kunne man skrive efter bøgerne og få dem tilsendt. Blot skulle man selv bekoste portoen til returnering af bogen. Hvor stort et træk der var på
biblioteket meldes der intet om. Ej heller er der viden om, hvor bøgerne befinder
sig i 2016.
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Under 1. verdenskrig — 1914-1918
Som nævnt ovenfor havde man året forinden bestræbt sig på at udarbejde et
sæt nye love til foreningen. De blev stadfæstet i 1914, og som før nævnt blev det
ikke til noget med forslaget om et nyt navn til foreningen. En af årsagerne til lovændringerne havde været, at der var behov for en ny kredsopdeling. De hidtidige 6
kredse blev ændret til 5. Således blev de tre jyske kredse lagt sammen og organiseret i 2 kredse nemlig ”1ste jydske Kreds” og ”2den jydske Kreds.” Kredsen i København fik navneændring og kom fra at hedde ”Sjællands (Kjøbenhavns) Kreds”
til kun at hedde ”Kjøbenhavns Kreds.”
”Overbestyrelsen” fik i samme forbindelse navneforandring til ”Fællesstyrelsen.” På det lokale plan ændrede man ”Bestyrelsen” til nu at hedde ”Kredsstyrelse.102” Endelig så fik de yngre officerer repræsentation i Fællesstyrelsen. Det bestemtes også i lovene, at næstformanden ikke længere skulle vælges, men at formanden for Københavns Kreds, der gennem alle årene havde vist sig at være langt
den største, pr. automatik skulle være foreningens næstformand.
Den store, og med bange
anelser, længe ventede krig
mellem de europæiske stormagter rullede ind over kontinentet. Vi holder her i erindring, at foreningen oprindeligt havde til hovedformål at
fremme en fortsat militær uddannelse af de til Hæren knyttede officerer, som ikke var
fast ansat i Linjen, men enten
Kystartillerister med sporvogn.
De var en del af sikringsstyrken.
tilhørte Reserven eller i fredsFoto: Forsvarets billedsamling, Rigsarkivet
tid var uden for aktiv tjeneste.
Man ønskede at øge forståelsen for samvirke og derved bevare deres interesse for
Værnet (Hæren). I runde vendinger tilstræbte man sig på at opretholde deres militære brugbarhed i tilfælde af mobilisering. Endvidere arbejdede man for det gode
kammeratskab. Men hvad skete der? I første omgang, det vil sige fra højsommeren
1914 og fremefter, var følgevirkningen, at alle foreningens øvelsesmæssige tiltag,
det være sig øvelser i terræn omkring København, overværelse af fægtningsskydninger, overværelse af bevogtningsøvelser ved Vestvolden samt geværskydninger,
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blev skrinlagt for en tid. Sagt i korthed, alle praktiske øvelser på nær skydning
med pistol var båndlagte indtil man fik overblik over følgerne af den paneuropæiske strid.
For en stor del af foreningens medlemmer bevirkede den som følge af krigen
stedfundne sammendragning af sikringsstyrken, at de måtte forrette aktiv tjeneste i
kortere eller længere tid. De fleste af de i Reserven fast ansatte hele tiden, de værnepligtige i nogle måneder af året, mens de afskedigede, der stod til rådighed, blev
antaget til kortere tjeneste ved afdelingerne103.
Det år blev kaptajn J. Bang formand for 2den jydske Kreds, kaptajn L.C. Danielsen for Fyens Kreds og løjtnant E. Krarup for Lolland-Falsters Kreds.
Året efter, altså 1915 benådede Hans Majestæt Kongen den 15. marts alle de
veteraner, der var i foreningen fra de slesvigske krige, med Ridderkorset af Dannebrogordenen, hvis de da ikke havde modtaget det i forvejen104.
På grund af de ekstraordinære forhold oprettede Krigsministeriet – på anmodning af foreningen – i 1915 et instruktionskursus ved 3. Bataljon i Helsingør.
Kursusdeltagelse var rettet mod de hjemsendte officerer, der ikke var blevet involveret under sammendragningen af sikringsstyrken. Og i
1916 tillod ministeriet, at de af
foreningens medlemmer, som
måtte have interesse for at deltage i et lignende kursus, kunne antages ved de instruktionsøvelser, som afholdtes ved
depotbataljonernes kadrer fra
den 19. til 21. maj 1916105.
I efteråret 1915 påbeSoldater fra Sikringsstyrken på arbejde i Tunestillingen.
gyndte man opførelsen af TuFoto: Rigsarkivet
nestillingen. Den overgik alle
tidligere danske forsvarsanlæg i længde og konstruktionsmæssig størrelse. Dannevirke strækker sig over 14 km i sin fulde længde og er stort set uden faste anlæg.
Vestvolden er 14 km, men med mange større faste anlæg. Tunestillingen blev hele
22 km med ca. 5.000 små faste anlæg, kilometervis af skyttegrave, pigtrådsspærringer og andre hindringer. Alt sammen blev udgravet af pioner- og fodfolksenhe103
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der – med håndkraft106. Der var rigtig mange af kredsenes medlemmer, der kom til
at deltage i arbejderne omkring stillingens indretning og dens bevogtning. Som en
sidebemærkning kan nævnes, at Tunestillingens artillerichef var oberst A.G. Nyholm.
Hvad kredsene i provinsen angik, havde man dér i alle tilfælde haft mulighed
for at overvære de stedlige officersforeningers foredragsaftener. Fynboerne havde
haft månedlige sammenkomster. I Aalborg havde der været afholdt et foredrag i
foreningens eget regi.
I 1916 kunne kredsen ”Sjælland” eksempelvis gennemføre 3 krigsspil og 2
instruktionsøvelser af en dags varighed, ligesom man gennemførte 8 foredrag.
Om kredsene i provinsens aktiviteter nævnes der ikke noget specifikt, men
det må antages, at man dér har kørt videre efter de hidtidige sædvaner.
Samme år blev kaptajn A.L.N. Krogh formand for 1ste jydske Kreds og Hans
Kongelige Højhed Prins Gustav blev æresmedlem i foreningen.
Og i 1916 blev Christian Petersen-Dan benådet med Dannebrogsmændenes
Hæderstegn. Sagen var, at han i forvejen i 1899 var blevet tildelt Ridderkorset.
Dette var en yderligere påskønnelse. Rækkefølgen Ridderkors og derefter Hæderstegn (Dannebrogsmand) blev efter 1952 anset som en højere dekoration end det
nye Ridderkors af 1. grad107.
Blandt de øvrige kredse havde Fyens Kreds især været aktiv med foredrag og
skydninger. For de øvrige tre kredses vedkommende havde aktiviteterne varieret
en del.
Medlemstallet for FOUAT som helhed på landsplan oversteg 600 i 1916.
Skønt foreningen i årenes løb til stadighed havde henvendt sig til hjemsendte officerer, kunne man også i 25-året for foreningen konstatere, at det i hvert fald hidtil
havde skortet lidt med interesse for at lade sig hverve som medlem. Men netop i
1916 var der lidt medbør at spore. Der var nemlig positive reaktioner på en henvendelse, der i marts det år var blevet sendt til 1.200 hjemsendte officerer. Opfordringen bragte foreningen den største samlede tilgang, den havde haft siden dens
første år. Man spekulerede dengang over, om det var på grund af de usikre forhold, eller det kunne opfattes som en anerkendelse af foreningens arbejde108? Svaret kendes endnu ikke.
Efter kredsmedlemstallene at regne var der det år 575 medlemmer. Af årsregnskabet for 1916, der blev fremlagt på delegeretmødet i 1917, fremgik, at der
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var betalt 131,- kr. i indskud. Det reflekterer en tilgang af et tilsvarende antal medlemmer. Fraregner man frafald på grund af dødsfald samt udmeldelser og lægger
nævnte tilgang oven i, kan man godt fæste lid til, at foreningen havde 600 medlemmer nævnte år. Men i årsberetningen harceleredes der over, at der er lang vej
indtil man har fået alle potentielle officerer uden for aktiv tjeneste inddraget i foreningens medlemsskare. Der er oplyst, at der potentielt var en bruttogruppe på
3.000 officerer, der kunne være medlemmer af foreningen, så med det in mente
havde foreningen på daværende tidspunkt en tilslutning på ca. 20 %.
1916 blev året, hvor FOUAT kunne holde 25-års jubilæum. På stiftelsesdagen
– den 9. december – var der derfor fest med ikke mindre end 160 deltagere. Foreningens daværende protektor, Hans Majestæt kong Christian X havde deltaget
sammen med foreningens æresmedlemmer og Hærens chef, generalløjtnant Jens
Vilhelm Charles Gørtz. Gørtz var chef for 1. generalkommando og fungerende
overgeneral for Sikringsstyrken.
I forbindelse med foreningens årlige Fællesmøde i København den 22. april
1917 havde såvel formanden som forretningsføreren bedt sig fritaget for deltagelse
på grund af sygdom109. Det skulle senere vise sig at være et ilde varsel. Man kan i
forhandlingsprotokollen for Københavns Kreds læse, at kredsens nye forretningsfører, kaptajn V. Busch, noterede, at Ch. Petersen-Dan i efteråret 1916 blev ramt
af en hjernesygdom og at protokollen derfor ikke havde været ført i en rum tid.
Busch havde derfor stykket referatet fra generalforsamlingen og andre referater
sammen efter nogle løse notitser og efter hukommelsen110.
Kredsen ”Sjælland” havde i 1917 held til at gennemføre demonstrationer af
brugen af håndgranater og håndbomber samt skydning med gevær på korte afstande. Den aktivitet virkede så interessant, at ca. 100 medlemmer havde valgt at
overvære samt deltage i den, fordelt over to dage.
Ellers så blev året 1917, som antydet før, lidt af en sorgens år for foreningen.
For den 14. juni døde formanden, generalmajor V.H.O. Madsen og den 22. december døde stifteren, ritmester Christian Petersen-Dan. Generalen blev begravet
på Garnisons Kirkegård, hvor der i dag findes et smukt monument med en buste af
ham, lavet af billedkunstneren Edvard Harald Bentzen. Til minde om foreningens
stifter blev der samlet ind blandt alle medlemmer 111, så der kunne rejses et gravmæle over ham. Det findes endnu i 2016 på Vestre Kirkegård i København.
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Gravmælet, en lidt groft tilhugget granitsten. På soklen er der indristet: ”Rejst af
kammerater.”
Både formanden, generalmajor V.H.O. Madsen og foreningens stifter, ritmester Ch. Petersen-Dan nåede at få tildelt æresmedlemskab af foreningen inden de
afgik ved døden. Samme år – 1917 – blev oberstløjtnant J.F. Weldingh, tidligere
næstformand, også gjort til æresmedlem.
Foreningens næstformand, oberst Johannes Jørgensen blev fungerende formand i omtrent to år, indtil generalløjtnant Palle Berthelsen i 1919 accepterede at
overtage formandsembedet112.
I løbet af krigsårene havde medlemmerne stiftet bekendtskab med Madsenrekylgeværet, idet man havde haft lejlighed til at overvære enhedsskydninger med
våbnet. Men i 1918 stiftede man for første gang for alvor bekendtskab med det.
Dels var der et større antal medlemmer, som i forsommeren overværede rekylgeværformationernes fægtningsskydninger i Borris og ved Frederiksværk, men senere på året var der hele 120 medlemmer, som i kredsen Kjøbenhavn fik mulighed
for selv at skyde med våbnet113.
Mellemkrigsårene
Foreningen fik ny formand i 1919, idet generalløjtnant Palle Berthelsen takkede
ja til at overtage posten. Det
skulle senere vise sig at blive
et ganske kort bekendtskab.
Et kuriosum. Løjtnant
H.J. Ernst blev det år medlem
af foreningens Kjøbenhavns
Kreds. Han forblev medlem
indtil sin afgang ved døden i november 1987. Med andre ord 68 års foreningsmedlemskab. På en eller anden måde lidt af en bedrift114.
I 1919 oprettedes Folkeforbundet. Dermed troede man at have skabt et instrument til varetagelse af den kollektive sikkerhed.
Det er tidligere nævnt, at foreningens medlemmer var aktive andre steder end
i det danske. I 1918-19 skete der noget, hvor nogle af medlemmerne kunne have
I Danmark vakte den baltiske opstand i 191819 berettiget opsigt, endda så meget, at et frivilligt korps på ca. 200 mand blev stablet på
benene i 1919. Korpset fik betegnelsen
”Dansk-Baltisk Auxiliær Corps” og det deltog
faktisk i de to baltiske landes frihedskrig.
Kilde: Niels Jensen ”For Dannebrogs Ære –
danske frivillige i Estland og Letlands frihedskamp 1919.” Odense Universitetsforlag 1998.
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været involveret. I den periode kæmpede balterne mod det gryende Sovjetunionen.
Det var Estland og Letland, der ikke ønskede at komme under sovjetisk hegemoni.
Selvom Dansk-Baltisk Auxiliær Corps gjorde brug af Dannebrog, endda et splitflag, var det udelukkende blevet etableret på privat initiativ. Det havde intet med
den danske stat at gøre. Der er ikke belæg for, at der fandtes FOUAT medlemmer,
som havde meldt sig til korpset, men det var tæt på. Daværende oberstløjtnant Erik
With var blevet opfordret til at melde sig som leder af korpset. Det blev han imidlertid ikke, fordi krigsministeriet ikke ville tillade, at faste officerer af linjen deltog115.
Hans Majestæt, kong Christian X, kunne i 1920 fejre sit 25-års jubilæum som
æresmedlem af foreningen. Foreningen bragte sin hyldest ved en af Fællesstyrelsen arrangeret festmiddag, der blev indtaget i Københavns Officersforenings lokaler. Majestæten viste foreningen den ære at deltage, står der at læse i Militært
Tidsskrift. Det er pudsigt, at fejringen kom ganske få dage før der blev skabt megen blæst om Majestætens egen person116.
For året 1920 er i danmarkshistorien netop mest kendt for to, efter danske forhold, store begivenheder. Kongen spillede en central
rolle i dem begge. Den ene var Påskekrisen, hvor der var politisk
blæst om, hvor grænsen mellem
Danmark og Tyskland skulle drages. Her lykkedes det næsten Hans
Majestæt kong Christian, ved god
hjælp af en af hans meget tro følge- Kong Christian X og generalløjtnant With fotograferet
ved en senere lejlighed, nemlig under en inspektion
svende og tidligere klassekammeraved Fodfolkets Kornetskole på Kronborg i 1937.
ter fra Hærens Officersskole, den
Foto fra Forsvarets Arkivers Billedsamling
just omtalte oberstløjtnant Erik
With, at afsætte sig selv. Krisen drev dog over, grænsedragningen blev den politisk forhandlede. Kongen blev på sin trone. Den anden store begivenhed var Sønderjyllands genforening med kongeriget. For FOUAT betød genforeningen, at man
fandt det betimeligt at oprette en ny kreds omfattede Sønderjylland.
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Førnævnte Erik With skulle FOUAT komme til at stifte meget nærmere bekendtskab med senere.
1920 var også året, hvor foreningen fik en ny formand, nemlig generalmajor
C.F. Holm. Årets aktiviteter fulgte mønsteret fra tidligere år.
I 1921 kunne man ifølge herom afgivet oplysning på det årlige Fællesmøde
notere sig, at der ved årets udgang var 746 medlemmer, det højeste medlemstal i
foreningens historie. Der var 55 nye medlemmer, de fleste formentlig gennem tilføjelsen af den sønderjyske kreds, der havde holdt stiftende generalforsamling i
Tinglev i marts det år117. Man kunne spørge sig selv, om den nye skare af medlemmer, der sluttede op om den sønderjyske kreds i 1921, bestod af lutter tidligere
danske officerer? Med andre ord, var der personer imellem, som havde tjent den
tyske kejser? Det er ikke lykkedes at finde frem til medlemslister fra kredsen fra
omhandlede tid, så det må stå hen i det uvisse.
Aktiviteterne fulgte i det store og hele mønstret fra de foregående år, det vil
sige at de blev afviklet i henhold til den sædvanlige drejebog. Der blev afholdt foredrag i alle kredsene, flest i Københavns Kreds. I København var der sammenkomster (spilleaftener), ligesom der var ugentlige salonskydninger i sommermånederne i regi af kammeratlige sammenkomster. 1ste jydske Kreds tog også hul på
det med at holde kammeratskabsaftener.
Hærordningen af 1922 blev for mange forsvarsvenligt indstillede borgere en
kras oplevelse. Alle tiltagene i ordningen og de følgende ordninger ledte frem til
katastrofen den 9. april 1940.
I 1923 så en nyskabelse dagens lys i Danmark, nemlig oprettelsen af to landstormsbataljoner. De var en følge af den nye hærordning fra august 1922. Foreningens senere formand, generalløjtnant Erik With, blev chef for den ene af dem. I
hvilken udstrækning Withs ledelse af nævnte bataljoner senere har bevirket nogen
form for positiv tilgang for foreningen i forbindelse med hans efterfølgende tiltræden som formand vides ikke.
Rent aktivitetsmæssigt var der ingen nævneværdige ændringer i 1924. Men
på de to ledende poster var der udskiftning på én og samme gang. Formanden, generalmajor C.F. Holm valgte at trække sig. Og næstformand, oberst Johannes Jørgensen, var fratrådt som næstformand, fordi han ikke længere var formand for Københavns Kreds.
I 1924 gik foreningen i gang med et for den uvant projekt. Man aktiverede en
indsamling til fordel for russisk Røde Kors. Hvad der ligger til grund for initiativet
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og hvem der var tovholder på projektet lader sig ikke tyde ud fra foreningens arkivalier. Det vides at projektet var aktivt i årene 1924 – 25 – 26. Der blev samlet
3.792 kr. ind. Det var et anseligt beløb, for omregnet i 2016 priser svarer det til
105.000 kr. Ligesom man ikke kan læse sig frem til motiveringen for indsamlingen, kan man heller ikke se, hvorfor aktiviteten igen hørte op.
Både generalmajor Holm og oberst Johannes Jørgensen blev æresmedlemmer
i 1925. Oberstløjtnant A.R. Holbøll indtrådte derfor midlertidigt som formand indtil nyvalg kunne foretages.
1925 var også året, hvor foreningen fik ny
formand, idet generalmajor Martin Nielsen
Nørresø havde indvilget i at ville stille op. Han
blev valgt med akklamation på det årlige fællesmøde i april. Generalmajoren yndede at blive tituleret Generaltøjmester118.
Hen over årtiet er der en vigende tilslutning til foreningen. I de officielle meddelelser,
der udkommer i Militært Tidsskrift nævnes
medlemstallet sidste gang i 1921, men af kontingentindbetalingerne, der fremgår af det aflagte årsregnskab kan man læse, at der kommer stadig mindre beløb ind i indbetalt kontingent. Afgangen vurderes i første række at
skyldes medlemmers bortgang. Regnes medGeneraltøjmester Nørresø (t.v.) hilser
lemstallet i 1930 efter den indbetalte kontinpå Siamflyveren Peder Herschend.
gent, og forudsat alle har betalt, var der det år
Billedet er fra 1926 eller 1927, for
562 medlemmer og der var tilgået hele 25
Herschends flyvning foregik i 1926.
119
Foto: FOUAT
nye .
For så vidt Københavns Kreds angår dukkede der i 1930 i Militært Tidsskrift
et navn op, som skulle komme til at figurere igen og igen, hele vejen frem til 1960.
Det var løjtnant, boghandler Chr. F. Rømer, det drejede sig om. Han havde forretning i Skindergade 29 i København. Rømer var et af de faste meldepunkter for københavnske medlemmer, når man skulle tilmelde sig et arrangement. Det har sikkert været meget bekvemt for indenbys medlemmer i tiden før det blev moderne
med telefoner.
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Militært Tidsskrift gik i 1931 over til at være et tidsskrift i bogformat med én
månedlig udgivelse i stedet for, som hidtil, to. Endvidere gik man over til at undlade illustrationer i form af billeder. En anden ting var, at man i langt ringere grad
end hidtil bragte reklamer i bladet. Rent informationsmæssigt var der ingen nævneværdige ændringer.
I 1931 blev ritmester J.G. Møller formand for Fyens kreds. Den post bestred
han helt frem til 1946.
Den militærpolitiske arena var i 1930’erne ikke smuk at skue for borgere med
et patriotisk sind. Man var vidne til, at udenrigsminister P. Munch, trods en begyndende socialdemokratisk nyorientering, fastholdt et svagt dansk forsvar i hele
årtiet. Det uanset den ildevarslende udvikling hos den store nabo mod syd. Munch
førte en stadig mere tilpasningsorienteret politik over for Tyskland, der logisk førte frem til accept af en ikke-angrebspagt i 1939120.
Det var det år 25 år siden Hans Majestæt Kongen havde overtaget protektionen af foreningen. I den anledning blev der afholdt en festmiddag i København
under deltagelse af Majestæten121. Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik
havde også deltaget i festmiddagen tillige med to æresmedlemmer, nemlig Deres
Kongelige Højheder Prinserne Harald og Gustav. Kronprinsen var ved den lejlighed indtrådt som æresmedlem af FOUAT122.
I januar 1933 døde foreningens formand, generalmajor Nørresø. Det lykkedes
næstformanden, oberstløjtnant A.R. Holbøll at formå generalløjtnant A.G. Nyholm, der var gået på pension to år tidligere, at give tilsagn om at ville træde til.
Generalen blev efterfølgende valgt med akklamation på fællesmødet i april
1933123.
Perioden var præget af de politiske spændinger, som især udviklingen hos den
store nabo mod syd forårsagede. I november 1933 blev de ti år tidligere oprettede
landstormsbataljoner nedlagt. Og uroen sydpå bevirkede blandt andet, at der i
Danmark i 1934 indførtes de såkaldte urolove. Politisk var man ræd for, at tingene
skulle komme ud af kontrol, altså at de ville udvikle sig i samme retning som i
Tyskland. En udløber af det var blandt andet, at man strammede våbenloven. Det
gav sig udslag i, at den ordinære dansker fra da af ikke længere havde ret til at bære våben. En yderligere følgevirkning blev, at man også forbød frivillige bevæbnede korps.
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Billedet til højre:
Grand Hotel i Odense
Foto: Fyns Kreds - 2016

Midt i en for forsvaret ganske vanskelig
tid modtog Aage Jensen i 1938 valg som forretningsfører for Nordjyske Kreds. Aage Jensen udøvede dette hverv for kredsen helt
frem til 1980124, altså i samfulde 42 år, hvilket vidner om dedikation i allerhøjeste grad.
Samme år kunne man hos Fyens Kreds
notere sig, at den årlige generalforsamling
var blevet afholdt på Grand Hotel. Og at
kredsen den 24. februar aflagde besøg på
Odense Luftværnscentral. Endelig kunne
man derfra berette, at årets sommerudflugt
gik til Brenderup og Varbjerg strand. Mændene øvede sig i salonskydninger og
damerne spillede pilespil i dansesalen.
I 1938 blev forEfter udbruddet af den finsk-sovjetiske krig i noeningen forsøgt inddravember 1939 tog den danske befolkning i det store
get i oprettelsen af en
og hele parti for den finske befolkning. Man følte at
fælles sportsklub for flefinnerne blev trådt under fode af landets mægtig
re
officersforeninger.
kommunistiske fjende mod syd. Mange danskere
Tiltaget løb imidlertid ud
ønskede at melde sig under fanerne for at støtte fini sandet af grunde, som
nernes sag. I første omgang var noget sådant forbudt,
ikke fremgår af de notamen i januar 1940 gav politikerne efter for det folketer der er tilgængelige i
lige pres. Der blev åbnet op for dannelsen af et
foreningens arkiv.
korps, på betingelse af, at det ikke blev opstillet på
Den 11. januar 1939
dansk grund. I alt ca. 1.260 danskere nåede at melde
afgik foreningens forsig, heraf 300 med militær erfaring. Den navnkundimand,
generalløjtnant
ge oberst Tretow-Loof blev bataljonschef. Kun ganA.G. Nyholm ved døden.
ske få danskere nåede at komme i aktion i de finske
Lykkeligvis kunne næstvæbnede styrker, fordi krigen sluttede i marts 1940.
formanden, oberstløjtKilde: Thomas Harder – Besættelsen i billeder nant Erik Dalberg på
Danmark 1940-45 – Lindhardt og Ringhof - 2015
fællesmødet den 20.
124
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april samme år bekendtgøre, at generalløjtnant Erik With havde givet tilsagn om at
ville overtage formandskabet125.
På årets Fællesmøde havde man emnet omkring sammenlægning af FOUAT
med Foreningen af Løjtnanter og Kornetter samt Reserveofficersforeningen på
dagsordenen. Der findes intet om, hvordan debatten herom udspandt sig, men resultatet kendes; der skete ingen sammenlægning.
Men i øvrigt forløb året 1939 rent foreningsmæssigt helt i overensstemmelse
med den hidtidige drejebog. Den havde ikke ændret sig i nævneværdig grad hen
over årtiet; og det uanset de meget mørke skyer, der trak op i syd. Fra Fyns Kreds
forlød det, at man som året før havde gennemført generalforsamling på Grand Hotel. Årets sommerudflugt gik til Nyborg Slot og voldene deromkring. Lejligheden
blev også benyttet som agitationstur for at skaffe nye medlemmer i Nyborgområdet. Potentielle kandidater blev inviteret på whisky, sodavand og cigarer.
Kredsen overværede den 15. september en aftenøvelse, der blev gennemført
af 6. regiment i området omkring Marslev Flyveplads. Man fik lejlighed til at
overvære demonstration af et luftværnskompagni med 4 rekylgeværer. Endelig
besigtigede man en antitank-kanon, der var monteret på en motorcykel.
Der var en del danske officerer, der i 1939 og 1940 meldte sig til deltagelse i
det frivillige korps, som skulle støtte Finland i dets kamp mod Sovjetunionen. Et
af disse mange unge, entusiastiske mennesker, var Niels Tingleff126. Han havde
afsluttet uddannelsen ved
Kornet- og Løjtnantsskolen på
Kronborg og var på den tid i
gang med officersuddannelse
på Hærens Officersskole. Han
brød af for at drage til Finland.
Tingleff var senere tilknyttet
FOUAT’s Storstrøms Kreds.
Der er en formodning om, at
andre medlemmer af FOUAT
har deltaget i Vinterkrigen,
men der findes ingen dokumentation for det.
Finske og danske officerer drøfter en øvelse i Oulu i Finland i
februar 1940.
Foto: Det kongelige Biblioteks billedsamling
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Militært Tidsskrift 1939, side 247.
MEDDELELSER nr. 70, Juli-August 193, side 1 og MEDDELELSER nr. 73, Januar-Februar 1994, side 6.
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Den kejserlige tyske Armé forberedte under 1. verdenskrig i 1916 en forsvarsstilling i det nuværende Sønderjylland tværs over ”fodenden” af Jylland. Den
gik fra Hoptrup i øst til Skærbæk i vest. Den tyske betegnelse for stillingen var
”Sicherungsstelle Nord.” I 1939 fik danske ingeniørofficerer i opdrag at planlægge
forsvaret af Sønderjylland. Ingen kunne med sikkerhed vide, om det ville komme
til væbnet konflikt med Tyskland. Sært nok kom ingeniørofficererne dengang til
den erkendelse, at det bedst egnede terræn til en sådan forsvarslinje netop var den,
tyskerne havde trukket under 1. verdenskrig på tværs af landet. En af de officerer,
der havde deltaget i dette forberedende arbejde var løjtnant M.U. Langebæk.
Samme Langebæk blev senere medlem af Københavns Kreds. Det skal som en
sidebemærkning tilføjes, at Langebæk var en habil pistolskytte127.
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Besættelsestiden 1940-45
Udenrigsminister P. Munchs førelse af den danske udenrigspolitik kulminerede med den hurtige afblæsning af modstanden den 9. april 1940. I foreningsregi
forholdt man sig meget afventende. Blandt medlemmerne, som blandt forsvarets
folk generelt, føltes ydmygelsen stor og vanæren uudslettelig. Politisk var situationen, at Munchs neutralitetspolitik havde slået fejl. På den anden side havde den
lagt grunden for den forhandlingspolitik, der skulle føre frem til det, man politisk
opfattede som en skånsom besættelse.
Knud Timmermann oplevede at tyskerne om morgenen den 9. april 1940
sprængte sig vej gennem Norgesporten i Kastellet. Han var dengang dansk officersaspirant og løjtnant af reserven fra oktober 1939. Han og hans kolleger var udsat for at se tyske soldater trænge sig vej ind på Kastellet uden dansk modstand.
Det forhold og det at han og kollegerne efterfølgende skulle stå model til københavnernes ringeagt overfor danskere i uniform, var en bitter pille at sluge. Knud
Timmermann blev major og trådte i en alder er 36 år uden for nummer i 1956. Han
blev senere medlem af FOUAT Københavns Kreds128.
Samme dag var kaptajn Kjeldsen chef for et kompagni, som kæmpede mod
de tyske invasionsstyrker ved Søgårdlejren i Sønderjylland129. Kjeldsen blev senere medlem af FOUAT og formand for Fyns Kreds.
Medlemmer af Fynskredsen havde den 14. april deltaget i en modtagelse af
de fra Sønderjylland hjemvendte soldater fra kampene den 9. april. De fynske
medlemmer havde noteret sig,
at chefen for 6. Regiment,
Oberst Mikkelsen havde udtalt, at: ”De danske soldater
har kæmpet så tappert, som
nogen dansk soldat nogensinde
har kæmpet.” Fynskredsen
havde vist sin deltagelse ved at
medbringe en buket rød-hvide
blomster til ceremonien.
På årets fællesmøde i
Danske soldater med en 20 mm Madsen maskinkanon ved et
1940, der blev gennemført den
vejkryds i Aabenraa den 9. april 1940.
28. april, meddelte foreningens
Foto: Frihedsmuseet
nye formand generalløjtnant
128
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Erik With, at foreningens æresmedlem Hans Højhed Prins Aage var afgået ved
døden i Marokko i januar samme år. Tilbagemeldingen om virksomheden i 1939
lignede meget en gentagelse af, hvad man havde erfaret gennem de seneste mange
år.
Fra Fynskredsen forlød, at sommerudflugten var gået til Langesø og Slukefter
Kro. Turen ud og hjem var foregået i hestetrukken charabanc.
Udenrigsminister Peter R. Munch forlod regeringen i juli 1940.
Samme efterår var der nogle politisk aktive officerer med generalmajor Erik
Leschly, formand for Fællesorganisationen for Officerer og ligestillede af Hæren130 m.fl., som udfærdigede en post festum pjece med titlen ”Som vi såede…”
Skriftet indeholdt en protest mod og ærgrelse over det, der var foregået den 9.
april, og alt det, der rent politisk havde ledt op til hændelsen. Pjecen blev fordelt
vidt omkring og cirkulerede også blandt FOUAT’s medlemmer.
Man kunne blandt andet læse:
”Med fast og urokkeligt greb om statens ror, om dens magtmidler og ikke
mindst om dens pengekasse vokser den politiske ”adel” sig fast i magtens
sæde. Den deler sig i en socialdemokratisk-radikal højadel på rigets øverste
embeder og en lavadel af de øvrige politiske partier, der lever af de ben, der
falder fra højadelens rige bord. Rigets bedste mænd holdes uden for indflydelse på rigets styre, ikke mindst fordi de selv mener at mangle den ”moralske standard” til politisk virksomhed.” Osv., osv., osv. 131
Skrap kost. Det kunne meget vel være en karakteristik for, hvad der foregår i
dagens Danmark anno 2016. Man dvælede ved indslaget igen meget senere, nemlig i 1982. Dengang som førhen følte man, at nu måtte bunden være nået. Meget
tyder på, at vi hele tiden, som forhenværende officerer, bliver klogere hen ad vejen.
Læst med nutidens briller lignede Leschley og hans fællers udspil et forsøg på
et opgør med de metoder, som Machiavelli beskrev i ”Fyrsten” i 1532. Set i historiens klare bagudrettede lyskegle, må man konstatere, at det gigantiske svigt over
for landets forsvar allerede var begyndt længe forinden, nemlig før 1. verdenskrig.
Thi P. Munch sad, dengang som nu i 1940, og trak i alle de vitale tråde, der havde
med udenrigs- og forsvarspolitik at gøre. Og han havde gjort det i alle årene.
Munchs grundtanke var, at han ikke ville genere det mægtige Tyskland, det senere
Nazi-Tyskland; det ville han bare ikke.
130
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Der var igen i 1940-41 i foreningen drøftelser om behovet for en ny landsforening for alle officerer. Det blev igen resultatløst. Der var nogen, der manede til
forsigtighed, idet man
Frikorps Danmark blev oprettet 29. juni 1941 som et
pegede på, at en samfrivilligt dansk korps, der skulle deltage i kampene på
menslutning kunne reØstfronten på tysk side. Formålet med korpset var at
sultere i ensretning af
bekæmpe kommunismen. Det var ikke et krav, at solmeninger, uden at der
daterne skulle være medlemmer af nazistpartiet. Korpnævntes noget om i
set blev opløst den 20. maj 1943. Til frikorpssoldaterhvad retning. Men den
nes forsvar talte et cirkulære fra Krigsministeriet, der
reelle årsag til, at man
dengang gav danske officerer tilladelse til at deltage i
fra FOUAT’s side ikke
korpset.
ønskede at deltage i
Kilde: Wikipedia - https://da.wikipedia.org/wiki/ Frisammenslutningen var,
korps_Danmark#De_sidste_.C3.A5r
at man umiddelbart
kunne imødese en kontingentforhøjelse på 50%, hvilket vel næppe har virket tillokkende. Der var kun 24,4% af foreningens medlemmer, der stemte for en sammenlægning.
Det var en kendt sag, at kommunisterne var aktive i modstandskampen. Men
på borgerlig side fungerede foruden Dansk Samling132 visse foreningsdannelser
som medier for involvering i det illegale arbejde. Det må antages, at FOUAT også
har været involveret. Men godt fremme i det borgerlige felt var Det frie Nord, terrænsportsbevægelsen og Sct. Georgsgilderne. Generalløjtnant Erik With havde
som bekendt en styrende finger med i de to første.
Efter nogen armvridning opnåede tyskerne i november 1941 at Danmark tilsluttede sig Antikominternpagten. Det træk skabte stor ængstelse overalt i landet
og førte til voldsomme demonstrationer i København. Ikke fordi man sympatiserede med russerne, men fordi man var af den overbevisning, at med det havde
udenrigsminister Scavenius ført Danmark ind i krigen på tysk side133.
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Dansk Samling var et dansk nationalistisk parti med kristne rødder. Partiet spillede en aktiv rolle i modstandskampen og deltog i både Frihedsrådet og befrielsesregeringen. Det omdannedes i efterkrigstiden gradvis til en forening
for nationalsindede. Kilde: Wikipedia.
Modstandsarbejde i nærbillede, af Aage Trommer, Odense University Press, 1973, side 379.
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Der findes ikke dokumentation for, at der var medlemmer af FOUAT, der
havde meldt sig til Frikorps Danmark. Og hvis det var sket, var det bemærkelsesværdigt. For i egenskab af at have været hærens gamle chef og formand for foreningen udtalte Erik With sig mod hvervningen til frikorpset134. Trods det kan det
jo netop være at noget sådant har været tilfældet. For i efteråret 1945, fik Fællesstyrelsen travlt med at formulere eksklusionsparagraffer til foreningens love.
Medlemmer i Københavns Kreds, der i
1941 ønskede at skyde, blev opfordret til at
bære uniform. Hvis man ikke kunne det, blev
man bedt om ikke at bære pistol eller pistoltaske synligt på vej til og fra skydebanen. Civilklædte skytter skulle medbringe et
legitimationskort135.
Samme år forstod man hos fynboerne at holde den selskabelige del af foreningens virke i hævd. Der var nemlig enighed om, at en tur til Kerteminde var for
lang. Derfor nøjedes man med en tur til Munkebo. Herfra tog gæsterne motorbåd
til Klintebjerg og videre til Odense. Samme kreds holdt 50-års jubilæumsfest på
Grand Hotel i Odense den 27. september.
Ellers så fornemmer man, ved læsning i indlæggene i Militært Tidsskrift, at
man inden for foreningen ikke var stolt af hele situationen. Man gik således meget
forsigtigt med dørene. Man forsøgte dog frem til august 1943 at holde facaden og
arbejde videre rent foreningsmæssigt. Ganske som om intet var hændt. Atter en
gang drøftede man sammenslutning af officersforeningerne. Sagen kom dog til en
brat afslutning, da det nu gik op for medlemmerne, at det kunne medføre kontingentforhøjelse.
På Fyn var der igen sommerudflugt med kørsel i charabanc, denne gang til
Langesø. Man mærker rationeringerne, idet destinationerne bliver tættere og tættere ved hjemstavnen.
Den 29. august 1943 ophørte såvel den danske regering, rigsdagen som kongemagten at fungere. En direkte udløber af det var, at den tyske besættelsesmagt
gennemførte den såkaldte ”Operation Safari136”, hvor man søgte at vinde kontrollen over det danske Forsvar og efterfølgende indførte militær undtagelsestilstand.
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Modstandsarbejde i nærbillede, af Aage Trommer, Odense University Press, 1973, side 25.
Opslag fra Københavns Kreds fra 1941, formentlig fra maj måned.
136
Der kan læses mere herom i kort form i MEDDELELSER nr. 184 side 18 og 19.
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Tidligt om morgenen den 29. august overfaldt
Værnemagten derfor den danske hær. Der blev kæmpet flere steder i landet, blandt andet ved Skydeskolen
for Håndvåben. Den var beliggende i Panterens Bastion på Christianshavn. Daværende kaptajn Gregers
Münter havde ene mand forsvaret skolen. Han havde
beordret elever og andet personel i dækning i kælderen. Münter, der var udrustet med håndgranater og
maskinpistol, forvoldt flere tab blandt de angribende
Gregers Münter
tyske styrker, medens han selv slap med et strejfskud i
Foto: Brigadebladet,
øret. Han var derefter aktiv i modstandsbevægelsen
november 1999
og stod blandt andet for et
morterangreb på en fabrik i
Sydhavnen, som arbejdede for
tyskerne. Han flygtede derefter
til Sverige hvor han blev kompagnichef i Den danske Brigade137.
Gregers
Christian
ter sluttede som oberstløjtnant.
Han blev senere medlem af
Københavns Kreds og også
suppleant til bestyrelsen138.
På billedet ses medlemmer af Den danske Brigade i en pause
under en øvelse i Sverige tidligt på året 1945.
Han døde i en alder af 80 år i
Foto: Frihedsmuseet
1988.
Samme dags morgen var sekondløjtnant Immanuel Benedict Rodholm ildlederassistent på artilleriskibet Niels Juel, der lå i Issefjorden. Som det burde være bekendt blev den danske flåde den morgen beordret sænket, for at orlogsfartøjerne ikke skulle falde i tyske
hænder. Chefen på Niels Juel valgte at sejle skibet på
grund. Derefter sikrede man sig, at det blev gjort aldeBilledet til venstre:
Immanuel Benedict Rodholm
Foto: Frihedsmuseet
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les ukampdygtig. Rodholm blev derefter interneret på Søofficersskolen på Holmen. Han flygtede senere til Sverige og var med til at organisere etableringen af
Den danske Brigade i Sverige139. Rodholm blev senere medlem af Københavns
Kreds og stadig medlem ved redaktionens slutning.
Dagen blev siden hen kaldt "bruddet med besættelsesmagten" og kan på sæt
og vis anskues som tidspunktet, hvor forhandlings- og samarbejdspolitikken brød
sammen140. Man fornemmer på FOUAT’s primære meddelelseskilde, Militært
Tidsskrift, at foreningen fra da af ikke nærede store ønsker om at figurere som forsvarspositiv spiller. Det fremgår også af det interne referat fra fællesmødet i april
1944, at man i årets sidste tre måneder ikke har kunnet gennemføre foredragsvirksomhed på grund af ”de vexlende Spændinger (sic.)”141.
Den danske modstandsbevægelse var begyndt længe før hændelserne den 29.
august 1943. Alligevel blev dét, der dér skete anstødsstenen til, at mange søgte ind
i modstandsbevægelsen. Men det skulle i nogle tilfælde vise sig at være en vanskelig sag. Det var slet ikke nemt af få kontakt. Af gode grunde, naturligvis. Organisationen (eller rettere organisationerne) måtte holdes hemmelige og medlemmerne
være anonyme i forhold til offentligheden. En overtoldassistent fra Egernsund berettede efter besættelsen, at han havde forsøgt sig på flere måder. En af dem var, at
han havde meldt sig ind i den Sønderjyske Kreds af FOUAT i Sønderborg. Det
havde ikke resulteret i noget142. Betød det så, at
sen dér var uden aktier i modstandsbevægelsen? Vi
ved det ikke, og vi får det formentlig heller aldrig at
vide.
I 1944 gik de allierede i land i Syditalien. En af
dem, der deltog i landgangen og i hele kampagnen op
gennem Italien indtil verdenskrigens slutning i 1945
var Aage Skov Bojesen Juul, der forrettede tjeneste
som løjtnant i den engelske hær. Han blev tildelt Military Cross143 for sin indsats. Det er den tredje højeste
britiske militære orden, der tildeles for fremragende
og fortjenstfuld tjeneste under kamp. Juul blev efter
Aage Skov Bojesen Juul
krigen officer i Hæren, hvor han karrieremæssigt slutFoto: Frihedsmuseet
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Artikel i Berlingske Tidende, 3. maj 2014.
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Referat fra Fællesmødet, april 1945.
142
Modstandsarbejde i nærbillede, af Aage Trommer, Odense University Press, 1973, side 25.
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The National Archives. Military Cross: Disposal of award to Lt. A S B Juul, April 1946.
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tede som major. Han blev efter sin pensionering medlem af FOUAT’s Storstrøms
Kreds144.
På en stencileret meddelelse, der cirkulerede i Københavns Kreds i 1944 kunne man læse:
”FOUAT Københavns Kreds den 9. Oktober 1944.
Såfremt intet uforudset indtræffer og forsåvidt der ikke er Udgangsforbud tidligere end kl. 23.00 vil der være Adgang til Foreningens sædvanlige Lokaler i Officersforeningen (den daglige Indgang) følgende
Mandage x) fra kl. 19.00, hvor Kortborde vil være fremsat: den 16’ og 30’
Oktober, 6’ og 20’ November, 4’ og 18’ December samt 8’ og 22’ Januar.
Efterfølgende Mødeaftener vil senere blive meddelt.
Da denne Meddelelse er udsendt i et begrænset Antal, anmodes
Medlemmerne om at lade den gå videre til Kammerater, som mulig er interesseret i disse Klubaftener.
På den rundsendte note var der med blækskrift tilføjet følgende:
x) blev i sidste Øjeblik rettet til den følgende Dag (Tirsdage), men måtte senere helt aflyses p.G.a. at Tyskerne hos et af Medlemmerne havde interesseret sig for ovennævnte Meddelelse.

I notater fra fællesmødet i 1945 kan man læse: ”På grund af de meget vanskelige vilkår for foreningen havde man måttet indskrænke sig til generalforsamlinger
og enkelte foredrag samt kammeratlige sammenkomster.” Altså havde man sænket
niveauet til et absolut minimum.
På grund af spændingerne og hændelser som ovennævnte var der fra efteråret
1943 ”tavshed” omkring FOUAT’s virksomhed i Militært Tidsskrift. Det var
håndbårne beskeder, som den ovenfor viste, der blev brugt som kommunikationsmiddel. Denne lave profil holdt på helt frem til efteråret 1945.
Der kan næppe herske tvivl om, at man på tysk hold var helt på det rene med,
hvor man havde foreningens formand. Generalløjtnant Erik With havde aldrig, i
hele sin militære karriere, været tyskerne venligt stemt. Man var formentlig også
fuldt ud klar over, at With, med sit enorme netværk, var i stand til at trække i
mange tråde. Men der foreligger intet om, at han på noget tidspunkt under besættelsen blev generet eller antastet af Værnemagten eller Gestapo.
144
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I 1944 herskede der undtagelsestilstand i landet. Konsekvenserne heraf var, at
der rent foreningsmæssigt generelt set var tale om et nær sagt inaktivt år. I oktober
det år afgik foreningens æresmedlem Hans Kongelige Højhed Prins Gustav ved
døden.
På Fyn mente den derværende formand, ritmester J.G. Møller, at det var ved
at være tid for ham at blive afløst på formandsposten. Men den øvrige kredsbestyrelse var af den opfattelse, at det var et overordentligt dårligt tidspunkt at skifte på.
Man fik ved gode ord og lovprisning overtalt ritmesteren til at vente til den tyske
besættelse var overstået. Det kunne ikke vare længe, forsikrede man.
1945 var befrielsesåret og Danmark atter frit. Overalt var der glæde.
I december 1943 blev de første enheder af Den danske Brigade i Sverige formeret. Den bestod af danskere, der var flygtet til Sverige. Brigaden var på sit højeste i maj 1945 enkadreret med over 5.000 mand. Den blev som bekendt sat i land
den 5. maj 1945, med hovedstyrken i Helsingør. Enheden blev opløst i juli
1945145.
På Fyn frydede man sig over, at tyskerne forlod Odense Kaserne i maj, og
den 25. juli blev en festens og glædens dag i den kreds, for da gled Dannebrog
igen til tops på kasernen i Odense. Den husede nu igen danske soldater. 6. Regiment havde i dagens anledning indbudt Fyens Kreds’ medlemmer med damer til
indvielsen på kasernen.
Men det var også sandhedens time. I hvert fald var tiden efter befrielsen en
tid hvor mangt et regnebræt blev gjort op. Der havde i FOUAT, som alle andre
steder under besættelsen og årene op til, været medlemmer, som havde haft politiske sympatier i den ene eller den anden ekstreme retning. Den kæmning af medlemslisten, der skete i perioden efter besættelsen, er ikke tidligere gjort til genstand
for skriverier i foreningens regi. Men forholdet var, at der blev behov for at skaffe
sig af med nogle uønskede medlemmer. Det kunne man ikke gøre uden videre.
Der var ikke hjemmel i foreningens love til at ekskludere medlemmer. Den mangel blev derfor taget under behandling hen over sommeren 1945. Der var enighed
om at indføje en ny §12, hvorefter det blev muligt af relegere medlemmer, hvis
adfærd havde skadet foreningens anseelse. Det er ikke muligt med nogen præcision at spore, hvor mange medlemmer, man følte behov for at lempe ud ad bagdøren. Eneste antydning af, at det faktisk kan være sket, fremgår af et udateret notat
fra 1945 med oplistning af foreningens samlede medlemstal. På det papir er der en
kolonne med overskriften ”pr. 29/9,” her er der ud for Lolland-Falster Kreds anført
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”(÷ 2 Ex)”. Om det med rette kan tydes som, at 2 derværende medlemmer er blevet bedt om at aflevere medlemskortet, kan ikke siges med sikkerhed. Ej heller
ved vi, om der har været flere eller færre. Foreningen må jo have haft et behov for
at komme af med nogle medlemmer, som ikke længere ansås at være stuerene. Ellers havde man næppe gennemført hastearbejdet med at få dertil anvendelige paragraffer indføjet i foreningens love. Om det så har været tale om medlemmer, der
ligefrem har deltaget i Frikorps Danmark, vides heller ikke. Med det kendskab,
ethvert medlem i FOUAT dengang må havde haft til foreningens formand, generalløjtnant With, og de holdninger han stod for, kan det forekomme en smule
mærkværdigt, at der på trods
af det skulle have været foreningsmedlemmer af ekstrem
højrepolitisk observans.
Det, der stod at læse om
FOUAT i Militært Tidsskrift i
1945, handlede udelukkende
om Københavns Kreds. Grunden til at det forholdt sig sådan
kendes ikke, for aktiviteterne i
kredsene rundt om i landet var
ved at være tilbage på det
gamle før krigstidsniveau.
Brigaden blev landsat i Helsingør den 5. maj 1945.
Heftige kampe udspandt sig samme aften på Nørrebro
i København mod HIPO’er.
Foto: Frihedsmuseet
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Fra efterkrigstiden frem til 100-års jubilæet
I tiden kort forinden den tyske besættelse ophørte og i månederne efter kapitulationen var der mange aktiviteter i gang, som havde med tysk rømning af Danmark at skaffe. Værnemagtens soldater skulle først og fremmest ud af landet. Ud
over det var der et enormt antal flygtninge, især fra Østprøjsen. Dem var man forpligtet til at tage vare på. Sandheden var, at man helst så dem tilbage i deres hjemlande, primært Tyskland. Det måtte gerne ske hurtigt. I virkeligheden tog afviklingen af den fase flere år. Endvidere var der minefelter, der skulle ryddes, både til
lands og til vands. Alle disse mangeartede aktiviteter var der danske officerer, som
tog aktiv del i. Nogle af disse har senere været medlemmer af FOUAT.
Den 24. oktober 1945 var Danmark sammen med 50 andre nationer medstifter af de Forenede Nationer – FN. Organisationen havde, og har fortsat, til formål
at forhindre at en tredje verdenskrig bryder ud. Dens op- og nedture til trods, er det
vigtigt at holde i erindring, at organisationen indtil videre har levet op til sit formål146.
Løjtnant A. Teglbjærg blev formand for Fyens Kreds i 1946. Han blev kendt
for med sikker hånd at
Gunnar Larsen var dansk minister fra 8. juli 1940 til
styre kredsen igennem
29. august 1943. Han var civilingeniør og administreforeningskrisen i 1950’
rende direktør samt bestyrelsesformand for FL
erne.
Smidth, og var således en fremtrædende erhvervsI forbindelse med
mand, som efter ophold i USA hele sit liv forblev anårets fællesmøde, der
gelsaksisk orienteret; det kan i lyset af hans ministerblev holdt søndag den 5.
karriere forekomme paradoksalt. Som 38-årig blev
maj 1946 havde fælleshan udnævnt til minister for offentlige arbejder i Mistyrelsen rundsendt en
nisteriet Stauning, fortsatte hos Vilhelm Buhl og
anmodning til kredsene
Scavenius. Han var en af de tre "upolitiske", dvs. parom at indsende oplystiløse ministre, som konservative kredse i erhvervslininger om, i hvilken udvet og kong Christian 10. ønskede udnævnt. Regestrækning medlemmerringspartiernes hensigt med at acceptere disse udne havde været aktive i
nævnelser var at hindre krav fra den tyske besættelmodstandsbevægelsen.
sesmagt om optagelse af nazistiske ministre.
På grundlag af de indberetninger, der blev tilbagesendt, plus nogle oplysninger, som kredsbestyrelserne
sad inde med, kunne man for FOUAT’s vedkommende gøre op, at der havde været
endda en del, der havde været engageret. Hele 113 og – som forretningsføreren
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skrev i protokollen147 – måske var der flere. Det drejede sig om (der foreligger ikke navne på disse):
 7 blev skudt og dræbt af tyskerne eller deres håndlangere,
 1 er død under koncentrationslejrophold i Tyskland,
 16 har været i koncentrationslejr i Tyskland,
 13 har været i tysk fangenskab i Danmark,
 6 har måttet flygte til Sverige,
 14 har måttet gå under jorden på grund af hjælp på forskellige måder til
modstandsbevægelsen,
 1 var medlem af det stedlige Frihedsråd,
 2 var byledere,
 2 var afdelingsledere,
 10 var kompagniførere,
 40 havde forskelligt overordnet arbejde: Sabotageledere, delingsførere, leder af organisation til opsamling af
våben og våbentransport, uddannelse
af mandskab m.m.,
 1 har været redaktør af det stedlige
”Frit Danmark” og
 1 blev afskediget fra sin stilling. Det
skete på grund af en nytårs-udtalelse
til et blad, og afskedigelsen kunne tilskrives minister Gunnar Larsen.
H.M. Kong Frederik IX
Foreningens protektor gennem de seneste 41
Foreningens protektor
år, kong Christian X afgik ved døden den 20.
1899 – 1972
april 1947. Fællesstyrelsen rettede hurtigt derefFoto: Elfelt
ter henvendelse til Foreningens kongelige æresmedlem, på daværende tidspunkt, kong Frederik IX, om overtagelse af protektionen for foreningen. Allerede den 19. maj meddelte kabinetssekretariatet, at ”Majestæten med Glæde overtager Protektoratet (sic.) for Foreningen af Officerer uden
for aktiv Tjeneste148.”

147
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I juni 1947 drog danske soldater over landegrænsen til Tyskland. Der var
dengang tale om et troppekontingent på hele 4.000 mand. Det, der reelt skete var,
at befrielsesregeringen dermed honorerede den "veksel", som danske kredse i
London havde udstedt under krigen. Den gik på, at Danmark ville påtage sig forpligtelser i forbindelse med besættelsen af Tyskland. Det betød, at den danske
styrke, sammen med de øvrige allierede styrker, udgjorde den magtfaktor, som
skulle sikre, at de civile tyske myndigheder kunne fuldføre deres opgaver i efterkrigstidens Tyskland149.
Styrken, som først og fremmest bestod af
fodfolk og artilleri, gik under navnet Den Danske Brigade i Tyskland. I folkemunde bare
Tysklandsbrigaden. Den var under britisk
kommando. Til at begynde med forlagdes man
til Oldenburg. I 1949 blev enheden flyttet til
Itzehoe og reduceredes til 1.400, senere 1.000
mand. Hen mod afslutningen af opgaven ændrede enheden betegnelse til ”Det danske
Kommando i Itzehoe”. Her forblev styrken,
indtil den blev trukket hjem i 1958150. Ud over
oberstløjtnant Høed, senere formand for Frederiksborg Kreds, har mange andre medlemmer
af FOUAT været tjenstgørende ved brigaden.
Den 10. marts 1948 afholdt Fyens Kreds
Danske soldater på øvelse i Tyskland.
generalforsamling på “Priorcafeen,” og et af Bemærk at man bærer engelske hjelme.
Foto: http://milhist.dk
de emner, man havde fremme dér, var en anmodning om at måtte sætte kontingentet op. I de da eksisterende love for foreningen var der mulighed for at forhøje kontingentet med 25 % (fra 8 til 10 kr. om
året) uden at der skulle laves nye love. Fællesstyrelsens forretningsfører filosoferede over sagen og mente, at når Fyens Kreds var i bekneb for penge, var det efter
hans opfattelse fordi man flottede sig vel rigeligt i forbindelse med skydningerne.
Kaptajn Busch drog i sit oplæg til drøftelse på fællesmødet den 25. april paralleller
med andre kredse, og kunne således konstatere, at man andre steder ikke på samme måde var på spanden. Der kom ikke noget ud af det. Mon ikke forretningsfører
Busch har haft en alvorlig drøftelse med kaptajn Koch fra Fyens Kreds?
149
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Den 16. juli samme år vedtog Rigsdagen loven om Hjemmeværnets ordning.
1948 var også året, hvor de første FOUAT medlemmer kom til at forrette tjeneste under FN’s faner.
Fyens Kreds foretog sommerudflugt til Svanninge Bakker og Brahetrolleborg
og middagen blev indtaget på Korinth Kro, hvor der serveredes sildemad, kotelet,
sluttende af med stikFN var en af hovedaktørerne bag oprettelsen af Israel
kelsbærgrød til dessert,
i 1948. Og siden den israelsk-arabiske krig, efter
formedelst 7,50 kr. pr.
Israels selvstændighed det år, har der uafbrudt været
kuvert.
FN styrker til stede både i Libanon, Israel og PalæI marts 1949 afgik
stina. Det var FN’s første fredsbevarende mission. I
foreningens æresmedlem
grænseområdet mellem Syrien og Israel har FN en
Hans Kongelige Højhed
styrke, der overvåger sikkerhedszonen mellem de to
Prins Harald til Danmark
lande. Siden 1948 har der løbende været danske offived døden. Prinsen var
cerer tilknyttet FN’s missioner i området.
generalløjtnant i Hæren.
Kilder: Globalis.dk og
Det statslige lovlige
Veteranalliancen.Wordpress.com
Hjemmeværn blev officielt formeret den 1. april det år. Det gav Fyens Kreds anledning til at tage en rask
beslutning. Den handlede om, at man på årets generalforsamling besluttede, at
man ville give officerer fra Hjemmeværnet mulighed for at tegne medlemskab.
Som det var tilfældet i 1945 var det sådan i perioden 1946-48, at der udelukkende var københavnske meddelelser i Militært Tidsskrift. I 1949 kom der lidt
ekstra på, idet der var en enkelt melding om skydninger ved Seden for Fyens
Kreds’ vedkommende.
Apropos Militært Tidsskrift, så vankede der prisstigning. Det krigsvidenskabelige Selskab havde meddelt, at de nu var nødsaget til at tage 4,80 kr. pr. eksemplar mod tidligere 3,60 kr. Og hvis man splittede den forhøjelse mellem kredsene
og Fællesstyrelsens kasse som hidtil, ville Fællesstyrelsen komme i underskud.
Genforhandling med Det krigsvidenskabelige Selskab gav intet resultat, så formand With måtte på de bonede gulve. Han havde held af sin gang, for Krigsministeriet bøjede sig for hans argumenter og forhøjede tilskuddet til foreningen, så
man var i stand til at dække prisforhøjelsen uden at skulle til egne lommer 151.
Sammen med 11 andre lande var Danmark den 4. april 1949 medunderskriver
af ”Den Nordatlantiske Traktat,” det dokument, der er grundlaget for NATO. En
milepæl for dansk forsvar i nyere tid152. Organisationen fik stor indflydelse på den
151
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militære løbebane for mange af de officerer, der senere blev medlemmer af
FOUAT.
Fynboerne havde atter en gang rejst spørgsmålet om sammenlægning af
FOUAT med Foreningen af løjtnanter og kornetter. Der var nu gået mere end 10
år siden man sidst havde haft det emne på dagsordenen. Men igen så skete der ikke
noget153.
Sagen med sammenlægning med andre foreninger kom op som trold af æske
igen i 1951, altså små tre år efter det seneste tiltag af den art. Dog igen med samme resultat. Nemlig at emnet blev skudt til hjørne. Fællesstyrelsen lagde det op til
de enkelte kredse selv at tage sagen op på respektive generalforsamlinger.
I 1952 var Forsvarsministeriet næsten i gavehumør. For der blev på Fællesstyrelsen notits om tilskuddet fra ministeriet det år står skrevet, at ”Forsvarsministeriet har tilstået Foreningen et betydeligt forhøjet Tilskud - 4.500,00 kr. – imod
enhver rimelig Forventning154.”
Det år blev alle annonceringerne i Militært Tidsskrift igen til rene københavnerier. For selv om meddelelserne i tidsskriftet var tiltænkt alle medlemmer af
FOUAT, ses det at FOUAT meddelelser det år udelukkende rettes mod de københavnske medlemmer. Men det skulle vise sig at være en fejl, og der blev rettet op
på forholdet året efter.
Af Fyens Kreds protokol fra det år fremgår, at 12 af kredsens medlemmer har
meldt sig ind i Hjemmeværnet.
Året blev inden for de enkelte kredse rent aktivitetsmæssigt gennemført som
vanligt. Størst aktivitet
I perioden 1956-1967 deltog ca. 11.000 danske solmed de hyppigste skyddater i FN’s fredsbevarende mission i Gaza. Det skeninger, flest foredrag og
te i forlængelsen af Suez-krisen, hvor en kombineret
mange aftener med
israelsk, fransk og britiske styrke rykkede ind og bekammeratligt samvær
satte Suez. I 1967 blev styrken sløjfet fordi den blev
foregik i Københavns
udvist af Egypten.
Kreds.
Kilder: Veteranalliancen.wordpress.com, BlaabaretDer nævnes, at 1ste
ter.dk
jydske Kreds havde været til demonstration og skydning med Fodfolkets nye våben i Hevring den 20.
maj. Kredsen havde også i december det år været med til at fejre, at Aalborg igen
var blevet garnisonsby og var blevet indbudt til at overvære overdragelsen af 9.
Bataljons fane til det nyoprettede 10. Regiment.
153
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FOUAT havde i 1951 eksisteret i 60 år. På den baggrund blev kredsformanden for Lolland-Falster Kreds, løjtnant, konsul, Jens Krøyer benådet med Ridderkorset af Dannebrogordenen efter foreningens indstilling herom155.
2den jydske Kreds havde den 4. september været på besøg ved ”Luftstation
Aalborg” (sic.) og senere samme måned overværede kredsen landgangsforsøget på
Skagen i forbindelse med ”Main-brace Operationen.156”
Den 15. oktober det år døde Fyens Kredsens ældste medlem, løjtnant, skovrider J. H. Dreyer, der var en af medstifterne af foreningens Fynskreds den 27. september 1891. Han havde dermed været
kredsmedlem gennem hele dens eksistens.
Desuden døde samme kreds’ forhenværende formand gennem 15 år, ritmester
J.G. Møller.
I 1955 gik kaptajn Busch af efter mere end 38 år som forretningsfører for Fællesstyrelsen. Han blev efterfulgt at løjtnant, fuldmægtig Hegelund, der ud over
interessen for FOUAT tillige gennem
mange år var formand for Fæstningsartilleriforeningen. K.H.V. Hegelund blev sePå billedet til venstre ses sergent Karl Johan Nilausen.
Han var på vej til inspektion af observationsposter.
Som det fremgår, foregik det til hest.
Kalle var næstkommanderende i 4. deling, Coy 3
på hold XV. Billedet er taget i februar 1964.
Foto: Privatfoto

nere benådet med Ridderkorset af Dannebrogordenen157 for hans store indsats og
for arbejdet for forsvarssagen i det hele taget.
En FN mission, der kom til at fylde meget i mange FOUAT medlemmers erindring var den i Gaza efter Suez-krisen i 1956. Der er adskillige tidligere og nuværende FOUAT medlemmer, som har båret den blå baret og dermed tjent under
FN’s faner, for at opretholde fred i området. En opgave, som – kan vi se nu – man
ikke til fulde har haft held med at gennemføre.
155
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Fra Fyens Kreds rapporteredes der i 1958 om meget svag tilslutning til foreningens arrangementer.
I 1960 overgik Congo fra at være belgisk koloni til at
Den 28. marts 1959 var
der generalforsamling i blive en selvstændig stat. Men der opstod konflikt
Fyns Kreds på “Franck mellem i første omgang Belgien og Congo. EfterfølA.” Som et nyt tiltag gende mellem den mineralrige udbryderprovins Kavedtog man i kredsen at tanga og det øvrige Congo. FN blev anmodet om at
forsøge at hverve med- intervenere. For det danske Forsvars vedkommende
lemmer fra Hjemme- betød det, at ca. 1.000 soldater kom til at deltage i
værnets kompagnichefFN’s operation i landet i perioden frem til 1964.
kreds.
Samme år fik Fyns Congo har i øvrigt lige siden været et meget uroligt
Kreds ny formand, idet hjørne. Så siden 1999 og indtil nu har FN derfor inoberst K. Kjeldsen, tog terveneret med flere separate missioner, hvor også
over efter løjtnant F. enkelte danske officerer har deltaget.
Kilde: Veteranalliancen.wordpress.com, Viden.jp.dk
Crone.
Mere alvorligt var og ”Den vanskelige friheten” af Lars Gustav von
det, at foreningens for- Reiermark.
mand gennem de seneste 20 år, generalløjtnant Erik With det år afgik ved døden. Det lykkedes imidlertid at formå generalløjtnant Erik Christopher Valdemar Møller til at overtage formandsposten. Generalløjtnant Møller var gået på pension i 1957, lidt før normal
pensioneringstid, angiveligt på grund af et lidt svagt helbred. Men han må være
kommet til kræfter i tiden, der fulgte, for han beklædte FOUAT’s formandsstol
helt frem til 1972.
I perioden 1960-64 var der en del danske officerer, som kom til at forrette
tjeneste i Congo. Nogle af disse har efterfølgende været medlem af FOUAT.
Forsvarsministeriets tilskud til foreningen blev beskåret i 1960, således at
man blev tilgodeset med 3.375,- kr. Om nedskæringen skal ses i lyset af, at den
gamle garvede kæmpe, Erik With, ikke længere var ved foreningens ror eller det
mere var et udslag af den mindskede medlemsskare, der begrundede de reducerede
tilskud, vides ikke.
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Det år og frem til 1964 kom flere af FOUAT’s medlemmer til at opleve de
ekstremt hårde, grænsende til bestialske vilkår under tropesolen i Congo.

Cypern ”Rounded Club” i oktober 1964.
Indsat i øverste venstre hjørne af billedet er løjtnant Karl Johan Nilausen. Han
var med på hold 5 og 6.
Foto: Privatfoto

Hele 23.000 danske soldater kom i perioden 1964-94 til
at deltage i FN’s fredsbevarende styrke på Cypern. Der
var udbrudt borgerkrig mellem græske og tyrkiske cyprioter i 1964. I 1974 førte en tyrkisk invasion til deling af øen. Selvom danske styrker blev trukket hjem i
1974, er FN fortsat til stede på øen i 2016. Kilde: Veteranalliancen.wordpress.com og unficyp.unmissions.org

På Fællesmødet 1963 havde man besluttet, at kontingentet skulle forhøjes til
20,- kr. årligt, dog således, at hvis man fraskrev sig abonnement på Militært Tidsskrift, ville kontingentet være 12,- kr.
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Fra 1964 og de næste 30 år fremover skulle mange FOUAT medlemmer
komme til at forrette tjeneste under FN’s faner på Cypern. Mange endda flere
gange.
1966 var året, hvor foreningen kunne fejre sit 75 års jubilæum. For Fyns
Kreds’ vedkommende blev det festligholdt på “Under Lindetræet”. Medlemstallet
på Fyn var 70 det år.
Det kneb igen med økonomien. I hvert fald bad Midtjyske Kreds i 1966 om at
måtte sætte årskontingentet op til 25,- kr.
I anledning af H.K.H. Kronprinsesse Margrethes bryllup med Prins Henrik i
1967 havde foreningen sendt en blomsterhilsen, hvilket der blev kvitteret for.
Fynskredsen mente i 1971, at der skulle være noget mere “fut” i det hele. Af
gode grunde. For i løbet af bare fire år havde kredsen mistet over halvdelen af sine
medlemmer. Man var nu nede på 32! Kredsen besluttede sig til at nedsætte et aktivitetsudvalg. Der blev fremsat forslag om at deltage i Odense Kasernes årlige forældredag. Endelig ville man gennemføre en hvervekampagne, henvendt til hjemsendte officerer. Som noget nyt ville man søge et tættere samarbejde med Forsvarets Befalingsmands Forening. Altså reelt intet nyt under solen.
Fyns Kreds fastlagde årskontingentet til 30,- kr. om året.
Hans Majestæt kong Frederik IX, foreningens protektor gennem de seneste
24 år afgik ved døden den 14. januar 1972. Foreningen skulle herefter komme til
at opleve en periode på 18 år, hvor man ikke havde æren af kongelig protektion.
Men samme år blev FOUAT direkte ramt, idet formanden Generalløjtnant Møller
afgik ved døden. Man fik overtalt daværende pensionerede oberst Folmer Pedersen til at tage over.
Når der er få medlemmer er det tilsvarende svært at få tingene til at hænge
sammen rent økonomisk. Fra Fyns Kreds kunne man på et bestyrelsesmøde i 1973
lægge øre til kredsens kasserer, løjtnant Hesse Rasmussen, som på daværende
tidspunkt nævnte, at han stadig havde trakasserier (sic.) med fællesstyrelsen i København. Det var i forbindelse med udregningen af den del af kredsens kontingent,
som skulle tilgå fællesstyrelsen. Løjtnanten havde bedt fællesstyrelsen rette sig
efter kredsens indsendte medlemslister. Og at man var klemt fremgår af en notits i
protokollen, hvor spørgsmålet, om Fynskredsen overhovedet havde nogen eksistensberettigelse, blev nævnt!
På foreningens fællesstyrelsesmøde den 28. april 1973 kunne formanden oplyse, at man havde vedtaget at oprette ikke mindre end fem nye kredse 158. Af disse
blev Frederiksborg Kreds og Midt- og Vestsjællands Kreds realiseret for en tid,
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medens Vestjyske, Sydvestjyske og Bornholms Kreds efter de efterladte skriftlige
kilder reelt aldrig så dagens lys. Det var et kækt forsøg af den nye formand, oberst
Folmer Pedersen. Det vidnede om høje ambitioner og strålende fremtidsvisioner
for foreningen. Kun lidt hjalp det, for kredsene blev aldrig aktiverede.
Det så sort ud for Fyns Kreds, idet man i 1974 var nede på 30 medlemmer. At
man tillige følte sig svag i koderne ses af det forhold, at kredsen ikke havde gennemført selvstændige arrangementer i årets løb udover generalforsamlingen. Man
måtte jo gøre noget. Derfor arbejdede man på hvervekampagner i løbet af året.
Fra midten af 1970’erne og fremefter kom der en fremstrakt hånd til Københavns Kreds. Kredsen havde hidtil holdt til i Københavns Officersforenings lokaler, i Allégade på Frederiksberg, i Laksegade på Bremerholm og andre steder. Det
blev efterhånden sværere at komme til de steder. Ligeledes var det vanskeligt at få
økonomien til at klare de stedse øgede udgifter til lån af lokaler. Hjælpen kom fra
daværende kommandant i Kastellet, major Poul Erik Helbo Pedersen. Han gav
foreningen husly. I hvert fald i forbindelse med de årlige Stiftelsesfester. Hans efterfølger major Erik Ørnstedt strakte sig endnu videre, idet han også åbnede op for
såvel foredragsarrangementer som kammeratskabsaftener. Major Bjarne Sørensen,
der fulgte Ørnstedt som kommandant, var også venligt stemt og lod døren stå
åben. Med major Jørgen Kold, som kommandant i perioden 2002 til 2015, var
klimaet noget køligere. Men i 2015 blev han afløst af major Lasse Nelson. Han,
derimod, gav i ord og gerning udtryk for, at han ville strække sig så langt, det var
ham muligt. Hans idé var, at de traditionsbærende foreninger samt de vanlige brugere af Kastellet med tilknytning til Forsvaret, skulle få de bedst mulige vilkår.
Det mærkede man hurtigt. Desværre afgik Lasse Nelson ved en alt for tidlig død.
Det skete under en tragisk ulykke i sommeren 2016. Afløseren som Kommandant i
Kastellet blev major Johnnie Korsholm. Han vartede dog kun stillingen for en interimsperiode indtil udgangen af 2016.
Samarbejdet mellem FOUAT og Det krigsvidenskabelige Selskab omkring
udgivelse af Militært Tidsskrift begyndt i de første år af 1970’erne at virke noget
anstrengt. Problemet var økonomi, slet og ret. For de fleste af FOUAT’s medlemmer forholdt det sig således, at man med medlemskabet af foreningen fik Militært
Tidsskrift tilsendt med posten til en favorabel pris. Sagen var blot, at tidsskriftet
slugte flere og flere af foreningens midler. Det krigsvidenskabelige Selskab gjorde
ellers mange krumspring for at få enderne til at nå sammen. Men da selskabet på
den tid var ved at skulle overveje at tage hul på sin formue for at overføre dem til
driftsmidler – produktion og distribution af Militært Tidsskrift – valgte man at
holde igen. Parolen blev, at alle abonnenter, også FOUAT’s skulle betale produk96

tionsprisen. Men i FOUAT var man godt klar over, hvor det bar hen. Man søgte en
billigere løsning til at holde sine medlemmer orienteret om foreningens aktiviteter.
Resultatet blev etablering og udgivelse af det lille blad MEDDELELSER. Det blev
sendt på gaden 6 gange om året. Bruddet med Militært Tidsskrift kom gradvist.
Begyndelse til enden kom i løbet af foråret og sommeren 1974.
I 1975 blev tidligere næstformand, oberst O.H. Permin og direktør, løjtnant
A. Plesner Davidsen udnævnt til æresmedlemmer, og året efter blev godsejer A.
Pontoppidan samme ære til del; de to sidstnævnte var fra Fyns Kreds.
I forbindelse med at FOUAT 1976 kunne fejre 85-år stiftelsesdag, valgte foreningen at lægge en krans på stifteren, ritmester Christian Petersen-Dans grav på
Vestre Kirkegård i København159.
Formanden for Københavns Kreds, oberst Folmer Pedersen skænkede det år
foreningen en vandrepræmie til landspræmieskydningerne160.
På Fyn tumlede man med mange forslag til aktiviteter, men det fremgik ikke
af mødeprotokollen, om nogle af arrangementerne blev til noget.
Samme år indstiftede Københavns Kreds’ tidligere forretningsfører løjtnant,
fuldmægtig, K.H.V. Hegelund nogle legater, hvor dele af provenuet skulle gå til
vedligeholdelse af stifterens gravsted161.
Foreningen vedtog nye love den 30. april 1977.
Nordjyske Kreds holdt
generalforsamling uden FN oprettede i 1978 en midlertidig styrke i Libanon.
større sensationer den 29. Den blev oprettet med henblik på at overvåge våbenmarts 1977 på Park Hotel hvilen mellem Libanon og Israel. Det fremgår, at der
i Aalborg. Kun var der
blev tale om mere end et midlertidigt ophold, når der
mødt alt for få medlemmer op, måtte man med i perioden 2009-11 blev sendt i alt 147 danske soldabedrøvelse
konstatere. ter til at deltage i samme mission. De danske soldater
Der blev ellers serveret fik til opgave at varetage forsyningsopgaverne for
en sildemad og en ud- den samlede styrke.
mærket forloren skild- Kilder: Veteranalliancen.wordpress.com og fmn.dk
padde. Kredsen ymtede
noget om, at man var i en kattepine. For dels kneb det med tilgang af nye medlemmer, dels var der for ringe tilslutning til de arrangementer der var, og dels var
der for få af dem.
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Frederiksborg Kreds arrangerede i maj måned en ekskursion til Sydslesvig for
at bese Hedeby, Dannevirke og Frederiksstad162.
I Københavns Kreds holdt man kutymen ved lige med kammeratskabsaftener.
Man var heldige til det formål at kunne gøre brug af 1. Regiments Soldaterforenings lokaler i Laksegade 32.
Frederiksborg Kreds gennemførte en ekskursion til Holland og Belgien i maj
1979. Turens destinationer var Arnhem og Nijmegen samt Bruxelles og Waterloo.
Der havde været 16 deltagere og turen blev meget rosende omtalt 163.
Foreningens formand, oberst Folmer Pedersen, havde under Fællesmødet i
april 1979 kunnet give årets alt overstrålende nyhed. Efter forhandlinger med
Hærkommandoen havde han opnået, at foreningen fik tildelt gratis ammunition til
kredsenes skydninger164.
I det nørrejyske var der krise. Kredsen var lige ved at gå i opløsning. Landsformanden, oberst Folmer Pedersen appellerede derfor i 1981 til et af kredsens
mangeårige medlemmer, løjtnant Sigfred Hau165. Ville han tage slæbet, træde til
og trække i formandstrøjen efter løjtnant T. Ømark? Udfordringen blev accepteret.
Det viste sig at være et heldigt valg. For herefter kom det til at gå kredsen ganske
udmærket i mange år.
1980’erne startede med, at Storstrømskredsen udformede en appel til forsvarsministeren, forsvarsudvalget og politikerne i forsvarsforligskredsen. Opfordringen gik på, at man burde genoverveje de tiltag, som lå i forligsteksten for så
vidt Sydsjælland og Lolland-Falster. Noget, der kunne ligne en forsvarsmæssig
rømning af dette geografiske område, syntes at true166. Det mente man måtte være
et fejlgreb af dimensioner på alle tænkelige måder.
Som følge af udgivelse af MEDDELELSER blev FOUAT’s annonceringer i
Militært Tidsskrift forståeligt nok stedse tyndere, for til sidst helt at forsvinde. Det
krigsvidenskabelige Selskab varslede i december 1979, at foreningens medlemmer
fremover skulle imødese en prisstigning for Militært Tidsskrift. Årsabonnement
for medlemmerne ville nu stige til 70,- kr., og når man betænker at årskontingentet
i foreningen dengang var 40,- kr. årligt, var det da dog en slags penge. Samarbejdet med Militært Tidsskrift sluttede i midten af 1980’erne.
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Fyns Kreds holdt generalforsamling i april 1980. Under årsberetningen kunne
man med glæde rapportere, at kredsens medlemstal i løbet af året var øget med
hele 10 personer167.
Lørdag den 30. maj 1981 havde Sydjyske Kreds gennemført en ekskursion til
Frederiksstad i den sydvestlige del af Sydslesvig. Man var 13 deltagere, medlemmer og familie. Oberstløjtnant N.T. Winther var guide på turen. Han viste og forklarede om byens betydning i den første Slesvigske Krig. Kampene fra 29. september til 4. oktober 1850 blev gennemgået og den norske oberstløjtnant Helgesen
blev behørig fremhævet og æret for sit militære lederskab. Det havde været en fortræffelig dag i marsklandet168.
Begrebet inflation var ikke noget nyt fænomen, men den var tydeligvis temmelig galopperende dengang. For allerede året efter at Det krigsvidenskabelige
Selskab havde hævet årsabonnementet på Militært Tidsskrift var den gal igen.
Man måtte atter sætte prisen op. Fra 1. januar 1981 ville det stige fra 70,- kr. til
80,- kr. for et årsabonnement169. Foreningskontingentet steg det år til 50,- kr.
I 1982 blev næste mand på formandsposten for Fyns Kreds oberst P.S. Kristiansen, der imidlertid kun holdt skansen i få år. Kristiansen gik af i 1985.
I 1982 blev Poul Schlüter statsminister. Han var leder af firkløverregering bestående af De Konservative, Venstre, Centrums Demokraterne og Kristeligt Folkeparti. Regeringen blev gang på gang bragt i mindretal i sikkerhedspolitiske
spørgsmål. Det handlede om sager af betydning for den danske deltagelse i NATO’s samarbejde. Socialdemokratiet, sammen med Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Venstresocialisterne, havde dannet det såkaldte alternative sikkerhedspolitiske flertal. Resultatet heraf var, at regeringen i hele 23 dagsordener
måtte tage forbehold, de såkaldte fodnoter, over for bl.a. NATOs atomvåbenstrategi. Regeringen gjorde ikke indholdet af vedtagelserne til egen politik. Og man
ønskede heller ikke at drage parlamentariske konsekvenser af dem. Danmark måtte på adskillige ministermøder i NATO tage forbehold over for de beslutninger,
der blev truffet af de øvrige lande. Men baggrunden for de danske særstandpunkter
blev altid omhyggeligt forklaret, og derfor kunne de andre - især de større - NATO-lande godt leve med de danske særstandpunkter. Som tingene gik, fik hele balladen ikke negative konsekvenser. Men ingen ved, hvad de kunne have betydet,
hvis Danmark skulle have fået behov for støtte fra NATO. For officeren i Forsva-
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ret og for foreningens medlemmer var det en beskæmmende og uværdig oplevelse170.
Foreningens formand siden 1972, oberst Folmer Pedersen afgik ved døden i
1984. Til efterfølger på posten valgtes oberst P.S. Christiansen, ikke at forveksle
med oberst P.S. Kristiansen, som på samme tid var formand for Fyns Kreds.
På Fyn blev oberstløjtnant H.F. Busch kredsformand i 1985. Og den 11. maj
samme år vedtog foreningen nye love.
I maj 1986 arrangerede Sydjyske Kreds en meget vellykket ekskursion til
Belgien171. Dels besigtigede man slagmarken ved Waterloo, dels besøgte man
SHAPE hovedkvarteret i Casteau, lidt nord for Mons. På tilbagevejen var der enkelte af deltagerne (der var kørende i egne biler), der slog et smut forbi terrænet
omkring Arnhem i Holland. Stedet var som bekendt skueplads for det, der senere
blev kendt som ”A Bridge Too Far.” De allierede tropper kom i svare vanskeligheder under operationerne ”Market” og ”Garden.” Dels havde terrænet været næsten ufremkommeligt, dels havde de tyske tropper på stedet været langt stærkere
end forventet.
I forbindelse med fællesmøde i maj 1986 i Kastellet havde major K. Johansen
fra Københavns Kreds fremsat en række forslag. Et af dem handlede om fornyede
tiltag til at sikre ny tilgang af medlemmer. Konkret havde han udarbejdet et forslag
til en hvervepjece. Majorens forslag var meget omfattende og indeholdt, ud over
førnævnte, en række forslag til kritisk gennemgang af lovene. Fællesmødet fandt
det ikke betimeligt at affærdige forslagene og valgte at sende dem i udvalg172.
Rent historisk er året 1986 skelsættende for foreningen i ny tid. For fra da af
ligger man inde med det bedst mulige kildemateriale. Det drejer sig om en ubrudt
række af MEDDELELSER, begyndende med nr. 28.
I provinsen kneb det flere steder med at aktivere medlemmerne. Således slog
formanden for Nordjyske Kreds, løjtnant Sigfred Hau til lyd for, at man dér tilsluttede sig de arrangementer, som blev gennemført af henholdsvis Det krigsvidenskabelige Selskab og De samvirkende Soldaterforeninger173. Det var der principielt ikke noget nyt i. Løjtnanten døde desværre i september samme år. Samme
Sigfred Hau havde under besættelsen været aktiv i modstandsbevægelsen og havde
måttet leve ”under jorden174.”
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Den 9. oktober 1986 holdt oberstløjtnant K.V. Nielsen, den senere formand
for Københavns Kreds, et foredrag for Københavns Kreds om ”Defensivt forsvar.”
Det havde sit udspring i et socialdemokratisk forslag om at etablere et ”ikke provokerende forsvar.” Dette skete i slutningen af den såkaldte ”fodnote” periode175.
Hvis man ikke vidste bedre, kunne man forledes til at tro, at P. Munch var stået op
af graven for at fremture. Men det var han jo ikke. Det var de herrer Lasse Budtz
og Keld Olesen, der solede sig i pressens rampelys. Deres gebærden som ”nyttige
idioter” var på nippet til at sætte Danmarks medlemskab af NATO over styr.
Ved folketingsvalget i 1988 blev Det Radikale Venstre optaget i regeringen.
Partiet skiftede hermed side hen over midten. Dermed diffunderede den forhadte
fodnotepolitik i forhold til NATO op i den tynde blå luft.
Den 28. oktober 1986 blev der afholdt et møde blandt kredsformændene, hvor
man foretog en kritisk gennemgang af foreningens love. Arbejdet udsprang af de
oplæg, som major K. Johansen havde fremlagt på fællesmødet tidligere på året.
Resultatet af bestræbelserne blev sat på tryk og sendt ud til kredsene. Man luftede
ved den lejlighed, om ikke det var en overvejelse værd at kigge på en sammenlægning af de to kredse, København og Frederiksborg.
Atter en gang blev foreningens navn diskuteret. Det skete på Fællesmødet i
maj 1987. Men igen valgte man at renoncere og man udskød emnet til efter foreningens 100 års jubilæum176.
Oberstløjtnant Jørgen Larsen gik af som formand for Københavns Kreds det
år. Som ny kredsformand valgtes oberstløjtnant K.V. Nielsen.
Deltagelse i stiftelsesfesten kostede 110,- kr. i 1987. Omregnet til 2016 priser
svarer det til 205,- kr.177
Sydjyske Kreds havde en vellykket ekskursion til vestkysten ved Hjerpsted
Kirke i juni 1988. Der havde oberst Frede Gotthardsen holdt foredrag i det fri.
Baggrundstæppet var udsigt over øen Sild og vadehavsområdet, hvor øen Jordsand
i sin tid lå. Emnet for fortællingen var den efter datidens forhold enorm militær
indskibning, der skete fra området. Hændelsen forløb netop der i efterårsmånederne i 1689. Anledningen til manøvren var, at den danske konge havde udlejet et
troppekontingent på 7.000 mand og 2.000 heste til den britiske konge. Christian
den 5 skulle dermed hjælpe William III med at knægte katolikkerne i Irland og
Skotland. Oberst Gotthardsen var en eminent fortæller og havde i den grad holdt
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ekskursionsdeltagerne i ånde178. Oberst Gotthardsen var først medlem af
FOUAT’s Sydjyske Kreds, senere Københavns Kreds.
I efteråret 1988 var Københavns og Frederiksborg kreds på besigtigelsestur
ved efterårsmanøvren ved navn Bold Grouse. Det var oberstløjtnant Høed, formanden for Frederiksborg kreds, der havde fået turen bragt i stand. Han havde fået
lavet en aftale med sit gamle regiment, Sjællandske Trænregiment179.
Formanden for Storstrøms kreds, kaptajn Poul Nielsen harcelerede under
årets generalforsamling over Forsvarets forhold, som han i runde vendinger betegnede som miserable. Han gav udtryk for, at der herskede generel uvidenhed om
Forsvaret, og om hvor stort (eller beskedent) det
var, regnet i såvel personel som materiel. Poul
Nielsen mente, at det harmonerede dårligt med
devisen: ”Aldrig mere en 9. april180.”
Foreningens hidtidige formand, oberst P.S.
Christiansen, der på daværende tidspunkt var 73
år, mente ikke, at han længere kunne varetage
posten på betryggende vis. Han så sig gerne afløst. Han havde drøftet forholdet med generalmajor N-Aa. Rye Andersen, som havde indvilget i at
træde til. Oberst Christiansen havde i den forbindelse bragt i forslag, at general Rye Andersen
gjorde en indsats for igen at sikre foreningen
kongelig protektion.
Hvad foreningens virke går ud på i moderne
H.K.H. Prins Henrik - 1991
tid kan bedst beskrives med nogle af de ord, som
Foto: Elfelt Royal
dens nye formand, generalmajor Niels-Aage Rye
Andersen brugte ved sin tiltræden i april 1988.
”Selv finder jeg det værdifuldt, at officerer, der ikke længere er tjenstgørende i forsvarets rækker, gennem medlemskab af foreningen kan opretholde kontakten til kammerater og kolleger og herigennem ikke alene få et
antal hyggelige timer, men tillige få ajourført deres viden om forsvaret og
dets udvikling og dermed sikre sig det fornødne grundlag for at deltage i
den løbende debat om forsvaret181.”
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Foreningen havde 276 medlemmer i 1988. Det højeste antal i de seneste ti år,
noterede man sig.
Årsmødet var afløser for det tidligere Fællesmøde. Som noget nyt blev det i
1989 afholdt på Hjemmeværnsskolen i Slipshavn ved Nyborg. Det var første gang,
at mødet blev holdt uden for København. Københavns Kreds bad derfor om, og
der blev givet tilslutning til, at man kunne få lov til at fortsætte traditionen med at
så mange af kredsens medlemmer som muligt kunne få mulighed for at overvære
Årsmødet. Københavns Kreds udpegede fire delegerede på generalforsamlingen,
og alle øvrige interesserede kunne komme med ved tilmelding til forretningsføreren182. Forud for årsmødet blev der afholdt et Fællesstyrelsesmøde for landsformand, kredsformændene, en delegeret fra Københavns Kreds samt fællesstyrelsens
forretningsfører. På Årsmødet var der mødt 25 medlemmer op fra 4 af foreningens
8 kredse.
Det var jævnt hen de samme problemer, foreningen havde haft at bokse med
hen over årene. Det fremgår af emnelisten over de sager, man havde drøftet på
årets møde for kredsformænd den 8. november i Slipshavn:
- Problemer vedrørende hvervning af nye medlemmer,
- Foreningens jubilæum i 1991,
- Omfanget af aktiviteterne – og mulighed for udvidelse af disse,
- Omfanget af information til medlemmerne og
- Den kongelige protektion183.
Ud over flyverløjtnant Franz Strehle del- Efter Saddam Husseins invasion i Kuwait i 1990
tog andre medlemmer skulle danske soldater fra 1991 komme til at deltage i
fra Nordjyske kreds i en konflikten på sidelinjen, idet Korvetten “Olfert Fimindehøjtidelighed den scher” blev sendt til Golfen for at håndhæve FN’s
30. september 1989 i resolution 661 om økonomiske sanktioner mod Irak.
Klitmøller. Det var 50- Korvetten måtte ikke deltage i krigshandlinger. 816
års dagen for nedskyddanske soldater kom til at deltage i missionen.
ningen af den britiske
Kilde: Veteranalliancen.wordpress.com
sergeant Samuel Pitts.
Det skulle senere vise sig, at Pitts blev den første af i alt 1.160 allierede soldater,
der mistede livet i Danmark og blev begravet der184.
182

MEDDELELSER nr. 45, Maj-Juni 1989 side 1 og 3.
MEDDELELSER nr. 46, Juli-August 1989 side 2.
184
MEDDELELSER nr. 48, november-December 1989, side 3 og 4.
183

103

1989 var også året hvor man i MEDDELELSER nr. 48 kunne læse, at foreningen ”efter en beklagelig lang årrække har været uden den traditionelle kongelige protektion har
HANS KONGELIGE HØJHED PRINS HENRIK
efter foreningens anmodning herom påtaget sig hvervet som foreningens protektor.”
Sydjyske Kreds var den 21. juni 1990 i Søgårdlejren på ekskursion. Emnet
havde været 50-året for ”9. april 1940.” Medlemmerne blev orienteret om de træfninger, der dengang havde været mellem den nazistiske værnemagt og de danske
soldater. Der blev givet udtryk for, at soldaterne dengang havde gjort en fortrinlig
indsats. Endvidere havde man forklaret, at den danske 20 mm kanon og Madsen
rekylgeværet havde været effektive våben185.
Fra fynsk side havde man i 1990 fremsat et forslag til nyt logo for foreningen.
Formanden havde analyseret det. Han havde stillet pro et contra op i forhold til det
hidtidige logo. Den redegørelse havde han sendt til kredsene. De var blevet bedt
dem om at tage sagen op, drøfte den på respektive generalforsamlinger og komme
med alternative forslag. Enden på den sag blev, at man på fællesmødet i Slipshavn
i 1991 enedes om at skifte det gamle logo ud med det nu kendte.
I april måned året efter, altså 1991, arrangerede Nordjyske Kreds en bustur til
Kiel i Tyskland via Fyn. Der havde man besigtiget arbejdet med Storebæltsbroen.
Færgetur Bagenkop-Kiel og besøg ved Marinemuseet ved Laboe. Turen var gået
videre nordpå til Glücksburg og så hjemover, naturligvis efter at man havde handlet i grænsebutikkerne186.
Og i maj arrangerede Sydjyske Kreds en ugelang ekskursion i bus til Normandiet. Det var en tur med mange indbyggede besøg ved historiske steder. Det
blev til ikke mindre end landgangskysterne i Normandiet, Bayeux tapeterne, den
berømte jernbanevogn i Compiegne, Arnhem i Holland, og slagmarken ved
Kalkriese ved Osnabrück i Tyskland. Det sidste sted var den romerske hærfører
Varus sammen med sine tre legioner blevet udslettet i år 9 e. Kr. Modstanderne
havde været germanske stammer under ledelse af Arminius. Frokosterne undervejs
var feltfrokoster med selvsmurte flûtes. Stor ros til turarrangørerne. Og der var ikke mindre end 37 deltagere, såvel medlemmer som ledsagere187.
I efteråret 1989 blev der gennemført et Formandsmøde i Slipshavn med fastholdelse af medlemmerne og rekruttering af nye som eneste dagsordenspunkt.
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FOUAT’s seneste 25 år
1991 var 100 året
I 1991 skulle de første af i alt 13.302 danske soldater
for foreningens stiftelse.
Det blev fejret på flere komme til at deltage i hvad der først var en af FN
forskellige måder landet etableret fredsbevarende mission i Kroatien, Bosnien
over.
Fællesstyrelsen og Makedonien. Senere skulle NATO overtage ledelhavde arrangeret en re- sen af missionen, der havde til formål at få sat en
ception i Kastellet på stopper for denne blodige borgerkrig. I 1994 nedselve
stiftelsesdagen, kæmpede danske kampvogne angribende bosniskhvor forsvarsministeren
serbiske styrker. Kampvognene vendte som sidste
og Forsvarschefen deltog sammen med ca. enhed tilbage i 2003.
100 andre gæster. I for- I 1996-99 opstod Kosovokonflikten også i det tidlibindelse med Fællessty- gere Jugoslavien. NATO intervenerede, herunder
relsens
arrangement med danske tropper.
havde formanden for Kilder: Veteranalliancen.wordpress.com, bogen
Storstrøms Kreds, kap- ”Operation bøllebank” af Lars Reinhardt Møller og
tajn Poul Nielsen over- Wikipedia om ”Kosovokrigen.”
rakt en stor sølvpokal til
brug som vandrepræmie ved årets landsskydninger. Den var indkøbt for indsamlede midler i kredsen188.
Nordjyske Kreds havde arrangeret en reception på Flyvestation Aalborg, den
17. september, hvor der var 57 deltagere. Senere havde kredsen holdt fin jubilæumsmiddag på Sundbyhus til 280,- kr. kuverten189.
Sydjyske Kreds fejrede jubilæet den 25. oktober med en festmiddag i Gottorp-salen på Haderslev Kaserne. Landsformanden generalmajor N-Aa. Rye Andersen og frue havde deltaget sammen med 43 andre feststemte gæster190.
Storstrøms Kreds arrangerede fugleskydning og jubilæumsmiddag formedelst
185,- kr., hvor der var 24 deltagere, og – som man noterede sig i kredsen – ”efter
kaffen var der rig lejlighed til at sammenfatte og korrigere gamle minder 191.”
På Fyn var der flot festmenu på kredsens egen jubilæumsdag, den 27. september. Man startede dagen tidligt med kranselægning hele tre steder. Man kædede festlighederne sammen med faneindvielse. Foreningens formand, generalmajor
188
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N-Aa. Rye Andersen havde deltaget dér og ved den efterfølgende festmiddag
samme aften. Middagen blev indtaget i Officersmessen på Odense Kaserne. Man
sluttede af med dans til dæmpet musik192.
Københavns Kreds havde også holdt sin egen jubilæumsfest ved en middag i
Kastellet torsdag den 12. december. Der var mødt 63 deltagere frem. En festlig
aften, der sluttedes af med dans. Kuvertpris lød på 325,- kr, (510,- kr. i 2016 priser)193.
Militært Tidsskrift havde revet sig i anledning af 100-året. Der blev udgivet et
særnummer, et egentligt festskrift for FOUAT.
Så kom ikke og sig, at den gamle forening ikke blev fejret.
Storstrømskredsen kunne på generalforsamlingen melde om, at man i 1991
havde gennemført 9 arrangementer bestående af foredrag, møder og skydninger.
Mange FOUAT medlemmer skulle fra 1991 komme til at stifte bekendtskab
med det tidligere Jugoslavien i forbindelse med FN’s, senere NATO’s fredsbevarende missioner i denne borgerkrigsplagede region.
På den ovenfor omtalte baggrund blev forslaget om et nyt logo drøftet på
årsmødet i 1992 og ganske kort debatteret. Herefter blev det godkendt194.
Under årets Stiftelsesfest i København den 5. december 1992 var løjtnant
S.A. Madsen fra Københavns Kreds blevet udnævnt til æresmedlem. Løjtnanten
havde på det tidspunkt været medlem af foreningen siden 1938 og været bestyrelsesmedlem i over 50 år195.
Foreningen gjorde
Det kom til at blive af længere varighed, det med
sig (igen) i 1993 store
dansk tilstedeværelse i det tidligere Jugoslavien. Fra
anstrengelser for at
1999 og i årene fremover skulle i alt 9.436 danske
hverve nye medlemmer.
soldater nemlig komme til at deltage i den af NATO
Blandt andet havde man
ledede fredsbevarende styrke i Kosovo. Missionen,
tilskrevet alle regider var uden FN-mandat, blev indledt med bombmentschefer og tilsvaninger af Serbien, hvor danske fly deltog. Styrkens
rende med anmodning
opgave var at standse de voksende serbiske overgreb
om at lægge et godt ord
på det albanske flertal i Kosovo. Den danske lejr
ind for foreningen. Henblev afviklet i 2009, men et mindre dansk vagthold
vendelsen var blevet
er fortsat i området i 2016.
pænt modtaget, men
Kilde: Veteranalliancen.wordpress.com
192

MEDDELELSER nr. 59, September-Oktober 1991, side 5 og 6.
MEDDELELSER nr. 61, Januar-Februar 1992, side 3.
194
MEDDELELSER nr. 64, Juli-August 1992, side 3 og 4.
195
MEDDELELSER nr. 67, Januar-Februar 1993, side 2.
193

106

man kunne efterfølgende konstatere, at den ikke havde givet pote196.
I 1993 meldes der om, at man hos Fyns Kreds året før, som en slags årsafslutning havde afholdt et julearrangement. 30 personer havde deltaget. Fordelingen mellem medlemmer og øvrige er ikke omtalt. Man havde overværet et foredrag, der blev efterfulgt at et traktement med ostebord med vine til og man sluttede af med kaffe og småkager197. 1993 var også året, hvor man fik ny formand på
Fyn. Oberstløjtnant Busch takkede af efter 8 år på posten.
Det nye logo, som foreningen vedtog året før var genstand for yderligere
drøftelse. Der blev slået til lyd for, at man som forening burde anskaffe emblemer,
blazermærker, slips og skjold, alle med foreningens logo. I første omgang var man
indstillet på at lade emblemer og slips fremstille med det samme. Fra Fyns Kreds’
side havde man bragt i forslag, at man lod emblemet fremstille og fordele vederlagsfrit til alle medlemmer. Det vandt ikke umiddelbart genklang. Hvad angik blazermærke og skjold fandt man det tilrådeligt at få tjekket logoets rent heraldiske
udformning. Sidstnævnte opgave påtog 330 danske soldater fra SHIRBRIG indgik i FN-styrken i
foreningens formand Eritrea i 2000-01. Den danske styrke udgjorsig at tage hånd de stabskompagniet i brigadens hovedkvarter. Styrkens
opgave var at samordne indsatsen i FN-styrken, der var
om198.
Flere FOUAT placeret i en stødpudezone langs den 1.000 kilometer
medlemmer blev i lange grænse mellem Eritrea og Etiopien.
årene fra 1999 og Kilde: Veteranalliancen.wordpress.com
frem til i dag involveret i Kosovo konflikten. For nogles
vedkommende var
der tale om et fornyet bekendtskab med
det urohærgede Balkan.
Ved årets udløb var
det slut med at få
MEDDELELSER
trykt kvit og frit af

Efter angrebet på World Trade center den 11. september
2001 blev danske styrker involveret. Først i USA’s nedkæmpelse af al-Qaeda og siden i den af FN godkendte
sikkerhedsstyrke, som ledes af NATO. I juli 2013 forlod
det sidste danske infanterikompagni Helmand-provinsen
i Afghanistan. De resterende enheder, herunder en
kampvognsdeling, vendte hjem i 2014. I 2016 er der
fortsat ca. 80 danske soldater i Afghanistan, hvor de løser diverse stabs- og logistikopgaver. I alt kom ca. 8.600
danske soldater til at deltage i missionerne.
Kilde: Veteranalliancen.wordpress.com
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Hjemmeværnskommandoen. Ordningen kunne ikke fortsætte, helt enkelt fordi
man lukkede trykkeriet.
I stedet gik man over til – mod betaling for materialer – at få bladet trykt på
Hærens Officersskole199.
Der findes ikke sikre oplysninger om, hvorvidt der er FOUAT medlemmer,
der har været involveret i FN-styrken i Eritrea i 2000.
I marts 1999 kunne man for første gang som medlem af Københavns Kreds
sætte sig til bords og nyde en god klipfisk frokost. Kredsen havde ikke tidligere
givet sig i kast med denne lidt egenartede kulinariske udfoldelse. Det skulle imidlertid blive en tradition, for den figurerede på årsprogrammet endnu i 2016.

Danske soldater i Afghanistan fotograferet i modlys. Fra venstre mod højre:
Generalmajor Jens Erik Frandsen, Chef for Forsvarets Personeltjeneste, generalmajor Niels Bundsgaard, Chef for Danske Division, unavngiven oberstløjtnant fra Hæren og Chefen for Hærens Operative
Kommando, generalmajor Poul Kiærskou. Jens Erik Frandsen blev foreningens formand i 2014.
Foto: Forsvaret – 26. april 2008

I 2002 rykkede de første FOUAT medlemmer på mission i Afghanistan. Der
er ikke sikre tal for, hvor mange, der har deltaget i løbet af de foreløbigt 14 år,
konflikten har varet.
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I 2002 døde generalmajor N-Aa. Rye Andersen. Igen var man på udkig efter
en afløser som landsformand. Det faldt sig så heldigt, at generalløjtnant Hans Ove
Høegh-Guldberg Hoff gik på pension det år. Han indvilgede i at tage over efter
Rye Andersen.
På den tid, altså I perioden 2002-07 kom ca. 5.500 danske soldater i
2002, var redaktøren af bataljonsramme til at deltage i den af USA ledede
MEDDELELSER, oberst- koalition, der havde til opgave at sætte Saddam
løjtnant S.C. Volden i Hussein fra magten i Irak. Bataljonen forlod Basragang med at forsøge sig området i 2007, men endnu i 2016 er der bibeholdt
på det nye medie, inter- enkelte danske trænere og rådgivere i landet.
nettet. Han allierede sig Kilde: Veteranalliancen.wordpress.com
med kaptajn Peter Bjørn
Thomsen fra Midt- og Vestsjællands Kreds, som til daglig arbejdede med edb. Til
at begynde med forsøgte man sig med en hjemmestrikket hjemmeside i htmlformat.
Hvad angår Forsvarets engagement på den internationale scene kom det til at
gå hårdt for sig i 2002. For ud over engagementet i Afghanistan, kom Forsvaret
også til at bidrage til operationen i
Irak, hvor enkelte FOUAT medlemmer igen kom til at deltage.
I foråret 2003 havde man fra
WEB-redaktørens side udbedt sig
forslag og idéer til, hvordan man fra
medlemmernes side gerne så foreningens nye internet side udformet.
Der kom faktisk forslag ind, som
WEB-redaktøren takkede for200.
Men for den nye formand, generalløjtnant Hoff, viste det sig, at
Brigadegeneral Henning Brøchmann blev her interarbejdet med FOUAT ikke rigtigt viewet til Forsvarets TV i april 2005. Han var dengang
chef for et internationalt Peace Support Operations
var foreneligt med hans aktiviteter
Center i Sarajevo, Bosniens hovedstad.
inden for erhvervslivet, så han holdt Henning Brøchmann blev senere medlem af FOUAT’s
end ikke en formandsperiode ud.
Københavns Kreds.
Foto: Stilbillede fra TV udsendelse – Forsvarets TV
Han bad sig afløst efter blot to år ”i
tjenesten.” På samme tid, vi taler
200
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her om efteråret 2004, var den tidligere chef for Hjemmeværnet, generalmajor
Jørgen Sverker Nilsson imidlertid – efter opfordring af generalløjtnant Hoff – rede
til at tage udfordringen. Sverker Nilsson blev valgt til formand på det efterfølgende repræsentantskabsmøde i april 2005.
Det er bemærkelsesværdigt, at man i 2005 fra Storstrøms Kreds på årsmødet
kunne melde om, at der var ca. 70 medlemmer i kredsen. At man samarbejdede
med både ROID samt Folk & Forsvar om arrangementerne. Anstrengelserne til
trods havde det skortet med tilslutningen.
Blandt medlemmerne i Københavns Kreds havde man i 2004 den glædelige
oplevelse, at der var hele 31 medlemmer, der var mødt op til året Klipfiskfrokost i
Kastellet. En rekord tilslutning, som blev tangeret i 2015.
Der er ikke sikker
42 danske soldater, delt i 2 hold i henholdsvis Khar- viden om, at der er
toum og Juba, deltog i 2005 i en international FN- FOUAT
medlemmer,
styrke på ca. 10.000 soldater. Styrken overvågede som har deltaget i FN’s
fredsaftalen mellem Sudans regering og oprørsstyr- mission i Sudan i 2005.
Apropos MEDDEkerne i den sydlige del af landet. Det danske bidrag var en del af FN’s hurtige udrykningsstyrke, LELSER så står der på
bagsiden af nr. 140,
SHIRBRIG, hvis hovedkvarter, indtil brigadens nedMarts-April 2005 at læse,
læggelse i 2009, lå på Høvelte Kaserne. Kilde: Veteat bladet blev trykt på
ranalliancen.wordpress.com
Lokalforsvarsregion
Sjælland og LollandFalsters trykkeri i Ringsted. Her er igen et bevis på, at gode gamle forbindelser
ikke er at kimse ad. Det var jo netop den stedlige nominelle afløser for den nu hedengangne
Østre Landsdelskommando, som gav foreningen en håndsrækning. Generalmajor Rye Andersen havde som bekendt været chef der i sin
tid.
Det år kunne man i MEDDELELSER læse, at Nordjyske Kreds ved forretningsfører
kaptajn Hartvig Porsborg ville forsøge at sætte
en produktion af foreningsslips i gang. HvorBoris Orloff Christensen, Jan Fagerlund
og Victor Horn fra Nordjyske Kreds.
dan det gik med det, melder historien ikke noFoto: FOUAT
get om.
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Midtjyske Kreds genopstod i 2006. Nu med oberst Michaël Svejgaard som
formand. Landsformanden, generalmajor Jørgen Sverker Nilsson, kunne meddele,
at ”det er mig en stor glæde nu at kunne berette, at jeg den 5. april 2006 havde fornøjelsen af sammen med den kommende formand at afholde stiftende generalforsamling på Flyvestation Karup201.”Formanden fra Nordjyske Kreds, flyverløjtnant
Franz Strehle, deltog tillige med de nordjyske medlemmer B.O. Christensen, J.
Fagerlund, og V. Horn.
De lovede at ville bistå i arbejdet med at få Midtjyske Kreds i gang. Det
nævntes, at Franz Strehle længe havde arbejdet for etablering af Midtjyske Kreds.
Der arbejdedes i 2007 med udkast til nye love, og rent benævnelsesmæssigt
ville man ændre dem fra love til vedtægter.

Sydjyske Kreds holdt sin generalforsamling i Gamle Hovedvagt i Fredericia den 5. april 2006.
Under tallet ”1849” på statuens sokkel ses kredsens formand, oberst Leif Hommel Nielsen.
Der deltog 22 medlemmer og 16 damer.
Foto: Sydjyske Kreds
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Major Erik Blyme kom i
2007 med en form for ”sidste
udkald” til medlemmerne af
Storstrøms Kreds. Han skrev i
MEDDELELSER, at 2006
havde været et ”dødt” år for
kredsen. Man havde ikke kunnet mønstre tilstrækkeligt med
medlemmer til at køre et arrangement hensigtsmæssigt og
forsvarligt over for evt. foredragsholdere. Kredsens samarSydjyske Kreds ses her under årets ekskursion i juni 2007,
bejdspartnere havde ligeledes
som gik til Lillebæltsværftet i Middelfart. I bagerste række
ses major Ole E. von Holck som nr. 3 fra højre.
ligget underdrejet. En medvirFoto: Sydjyske Kreds
kende årsag, mente Blyme,
kunne være at formanden for den stedlige afdeling af Reserveofficererne i Danmark og han selv, som formand for kredsen, på samme gang havde været fraværende på grund af udstationering til Kosovo. Men i Storstrøms Kreds, som i mange
Oberstløjtnant Kristian Hofgaard (nr. 2 set fra
højre) var militærrådgiver ved FN i Irak i 2008.
Han var stationeret i byen Erbil. Kristian Hofgaard
blev senere medlem af FOUAT Københavns Kreds.
Foto: Privatfoto

andre foretagender: Det er lederne, der
tegner firmaet. Blyme mente, at bestyrelsen havde behov for at få klarhed over,
hvilke tanker, man havde om kredsens
fremtid. Han kom derfor med en kraftig
opfordring til kredsens medlemmer om at
møde op til generalforsamlingen i Nykø202
bing F . Det skal med i billedet, at major Blyme på det tidspunkt regnede med på
ny at skulle udstationeres til Kosovo203.
Foreningens fik nye vedtægter og der kom ny forretningsfører i 2008, idet
oberstløjtnant Erik Petersen tog over efter major Flemming Holmgreen. Og sam-
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me år blev kaptajn Peter Bjørn Thomsen genvalgt som WEB-master204. 2008 var
således året, hvor man holdt foreningens sidste årsmøde. Formandsmøderne var de
seneste år så småt ebbet ud, og man havde alene holdt selve årsmødet.
Indtil 2009 har man i moderne tid haft tre biblioteker i Forsvaret, et for hvert
værn. Men i august 2009 blev Det kongelige Garnisonsbibliotek, Marinens Bibliotek og Flyvevåbnets Bibliotek lagt sammen til Forsvarets Bibliotek. Det fik herefter status som forskningsbibliotek under Forsvarsakademiet.
På billedet til højre:
FOUAT’s landsledelse på Antvorskov Kaserne i
forbindelse med Repræsentantskabsmødet
den 30. marts 2009. Fra venstre mod højre,
OL-R Erik Petersen, forretningsfører for
FOUAT, generalmajor Jørgen Sverker Nilsson,
landsformand, major, forskningsbibliotekar
D.B., Jørgen Larsen, næstformand i FOUAT.
Foto: FOUAT

Landsformanden, generalmajor Jørgen Sverker Nilsson, opfordrede i 2009 alle medlemmerne til at bidrage med artikler til MEDDELELSER, som opfattedes
som foreningens ”rygrad.” Man satte også gang i
udveksling af links til hjemmesider. Det bevirkede blandt andet, at FOUAT’s hjemmeside blev
optaget på www.soldaterportalen.dk. Formålet
med det var at skabe et mødested for tjenstgørende og hjemsendte soldater. Forsvarskommandoen og Hærens Operative Kommando havde
spillet positivt med i processen. Formanden understregede på repræsentantskabsmødet, at foreningens overlevelse skulle bygges på synlighed.
Oberstløjtnant Svend C. Volden t.v.
Den melding burde ikke kunne virke overra- da han i 2009 afleverede jobbet omkring Hærens Militærhistoriske Arskende på nogen. Netop den manglende synligbejder til oberstløjtnant Jørgen Bro.
hed havde stedse været foreningens akilleshæl.
Volden var tidligere kredsformand
Alle opfordredes til at arbejde for dette og tage
for Midt- og Vestsjælland Kreds og
Jørgen Bro var på det tidspunkt foraktiv del i hvervningsarbejdet.
mand for Sydjyske Kreds.
Lørdag den 5. september 2009 højtideligFoto: Hærens Operative Kommando
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holdtes den første flagdag til minde om Danmarks udsendte i international tjeneste. FOUAT deltog i højtideligheden i flere kredse rundt omkring i landet.
Der kom nødråb fra Storstrøms Kreds. Der skete et stort frafald af medlemmer. Inden for det seneste havde man mistet en tredjedel af medlemmerne. Hovedårsagen hertil, mente man, skulle tilskrives det forhold, at kredens ønsker om
skydning ikke kunne honoreres. Problemet var, at der ikke var nogen garnison i
nærheden, som kunne støtte kredsen. Oven i det var kredsens økonomi ikke så
god, at man havde råd til at afholde de omkostninger, der var forbundet med leje
af skydebaner. Kredsen havde bedt landsledelsen og andre nøglepersoner om støtte, men det havde ikke båret frugt. Reelt daterede problemerne sig tilbage til 2006.
Da var formanden, major Blyme, som tidligere nævnt, borte på grund af international tjeneste. Oven i det blev der indført brugerbetaling for deltagelse i skydninger205.

To kredse, nemlig Midtjyske og Nordjyske, gennemførte en fælles ekskursion til Flyvestation Aalborg.
Deltagerne ses her fotograferet foran F-16 værkstedet. Som nr. 6 fra venstre i forreste række ses
oberst Michaël Svejgaard og på hans højre side Hanne Svejgaard.
Foto: Flyvestation Aalborg, Fotosektion
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Udrulningen af planen om et ”Forsvarets Bibliotek” skete i 2010. Den hændelse skulle vise sig at få en lille udløber til FOUAT. Det forholdt sig sådan, at
FOUAT gennem mange år havde opnået mulighed for at henlægge eget arkiv ved
Det kongelige Garnisonsbibliotek. Men rationaliseringen omkring bibliotekerne
betød, at man skulle rykke sammen for at spare plads. Konsekvensen for FOUAT
blev, at foreningen høfligt blev anmodet om selv at tage vare på det oplæg af arkivalier. Det havde man hidtil haft liggende ved biblioteket. I første omgang betød
det, at formanden for Københavns Kreds, major, forskningsbibliotekar D.B., Jørgen Larsen tog materialet hjem i privaten. Der var to formål med det. Primært
gjaldt det om at sanere arkivet, som lå i nogle flyttekasser af pap. Sekundært gjaldt
”hjemtagningen” som interimt depot. Da saneringsopgaven var overstået, bad Jørgen Larsen om mulighed for at videregive arkivmaterialet til et blivende opbevaringssted. Det lykkedes først i 2015 og ved den nye forretningsfører, kommandør
Annemette Ruths mellemkomst. Gennem gode tjenstlige forbindelser skulle det
vise sig, at man i Gamle Hovedvagt i Kastellet fandt frem til et arkiv/opbevaringsrum. Der kunne FOUAT’s tre arkivkasser snildt opbevares. Indtil videre har de nu tag over hovedet dér; hvilket sted kunne vel være mere passende?
Redaktøren af MEDDELELSER, major Mogens Pedersen, skrev i januar
2010, at ”i centraliseringens hellige ånd skal trykning af næsten enhver art inden
for Forsvaret nu ske på ét af Forsvarets to trykkerier.” FOUAT er via Totalforsvarsregion Sjælland blevet tilknyttet trykkeriet på Flådestation Korsør – et meget
stort og – viste det sig – effektivt etablissement. Uden at man fra FOUAT side have bedt om det, blev produktets standard hævet væsentligt. Alene papirkvaliteten
hævede niveauet op over den hidtidige ”kopieringsniveau” 206.
Der skete en øget anonymisering af Storstrøms Kreds. Den havde ikke nogen
bestyrelse og aktiviteterne var i 2011 gået i nul. Fra formandskabets side havde
man forsøgt at finde en ny formand med det formål at reaktivere de trods alt forholdsvis mange medlemmer, der var i området. Desværre gav anstrengelserne ikke
resultat. Et forsøg på at foretage en sammenlægning af kredsen med Midt- og
Vestsjælland bar heller ikke frugt. De to kredse var geografisk alt for langt fra hinanden. Uheldigt var det. Men daværende formand for ”De blå baretter,” oberst
Bjarne Hessselbjerg rammede situationen meget træffende ind med en bemærkning om, at hvis man kommer til Storstrømsregionen eller for den sags skyld læn-
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gere sydover, altså til Lolland-Falster, ville man erfare, at man bevægede sig ind i
foreningsdødt område.
Samme år havde man i Nordjyske Kreds truffet et valg. Det gik på, at man
ikke længere agtede at have skydning på kredsens aktivitetsprogram. Til erstatning
herfor valgte man at satse på bowling.

Københavns Kreds havde ekskursion til Kalundborg i maj 2012. Cicerone og vært ved en forfriskning i privaten samt guide på turen var major, forskningsbibliotekar D.B., Knud Rasmussen.
På billedet ses fra venstre: Oberstløjtnant A.H. Hansen, kommandørkaptajn F. Behrndtz, vores
guide, Bente Andersen, premierløjtnant Ole Raae Andersen, kredsens skydeudvalgsformand,
premierløjtnant Per Brix Knudsen, kredsens forretningsfører, major Flemming Holmgreen,
oberstløjtnant Keld Meier Olsen, kredsens kasserer, flyverløjtnant Edel Schrøder og
oberstløjtnant Hans A. Schrøder.
Foto: Privatfoto
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På repræsentantskabsmødet i 2011 var man inde på økonomien i fremstilling
af MEDDELELSER. Major Ole E. v. Holck fra Sydjyske Kreds foreslog en informationsstrategi, hvor man som udgangspunkt skulle overgå til 100 % elektronisk baseret information til medlemmerne, altså ingen udgivelse af MEDDELELSER som sådan. Forslaget blev imidlertid nedstemt. Men der var slået nogle strenge an, for allerede året efter dukkede forslaget op igen. Situationen var den, at de
årlige omkostning ved udgivelse af bladet var nået op på omkring 10.000,- kr.
Man blev derfor mere eller mindre nødtvungent presset ud i at genoverveje muligheden af at gå elektronisk.
Den 5. september 2011 blev Monumentet for Danmarks Internationale Indsats
efter 1948 indviet i Kastellet. Små tre måneder senere, den 8. december207, foretog
FOUAT den første kranselægning ved monumentet. Man har gjort det til en tradition siden da hvert år siden i forbindelse med foreningens Stiftelsesfest.
Redaktør Mogens Pedersen afgik ved døden i 2013.
Men ud over den triste sortie
skete der det år flere skift på
nøglestillinger i foreningen. Ny
redaktør blev kaptajn Bjarne
Skov Jensen fra Københavns
Kreds. Ny WEB-redaktør blev
major Jørgen Houlberg Nielsen
fra Københavns Kreds, og ny
næstformand for foreningen I forbindelse med foreningens Stiftelsesfest lagde den herblev oberst Erling B. Flebbe.
værende amerikanske ambassadør, Laurie Susan Fulton, og
Men allerede året forinden næstformanden i FOUAT, major, forskningsbibliotekar D.B.,
havde generalmajor Sverker Jørgen Larsen krans ved Monumentet for Danmarks Internationale Indsats siden 1948. Kranselægningen skete den
Nilsson ymtet noget om, at han
6. december 2012.
begyndte at få problemer med
Foto: FOUAT
helbredet. Han lagde derfor op
til, at man kiggede sig om efter en ny formand. Der gik ikke ret længe, så kunne
generalmajor Nilsson melde tilbage, at han havde talt med et egnet emne. Én som
både havde tid og var interesseret i at løfte opgaven. Enden af den historie blev, at
kandidaten, generalmajor Jens Erik Frandsen, trådte til. Han blev valgt som for-
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mand på repræsentantskabsmødet i 2014. Jens Erik Frandsen blev dermed nummer
14 i rækken af formænd.
I årene op til oprettelse af Monumentet for Danmarks Internationale Indsats
siden 1948, og i tiden der fulgte har der løbende været megen debat om den måde
samfundet behandler de soldater, som har fået varigt men på legeme og sjæl. Veteranbegrebet har fyldt en del på den politiske dagsorden. Tilbage er diskussionen
om, hvorvidt de ramte i tilstrækkelig grad bliver tilgodeset? Et samlingsmærke om
sagen er den årlige flagdag, den 5. september, som FOAUT støtter op om.

Kilde: Rogers, Pittsburgh Post-Gazette 2014

En meget væsentlig del af FOUAT’s økonomi hang, som nævnt ovenfor,
sammen med trykning og distribution af MEDDELELSER. Det blev helt enkelt
for dyrt. Så i 2014 var sagen moden til at træffe den afgørende beslutning, det var,
at stoppe med papirudgaven og gå over til at udgive MEDDELELSER som elektronisk medie på foreningens hjemmeside. Forslaget blev accepteret af repræsentantskabet. Herefter kunne de enkelte medlemmer, der fortsat ønskede at få
MEDDELELSER i trykt udgave, få bladet tilsendt mod at betale de omkostninger,
der var forbundet hermed – dog fraregnet løn til redaktøren. Reelt var man gået
mere eller mindre elektronisk fra da af, idet der samlet set var nogle håndfulde
medlemmer, der fortsat – i 2016 – fik trykte udgaver tilsendt. Sagen var, at forret118

ningsføreren, oberstløjtnant Erik Petersen, i sin tid gennem en del år havde været
tovholder omkring udgivelsen af MEDDELELSER. Men et arrangement omkring
fordelagtig trykning ved Forsvarets Trykkeri kunne af rationaliseringsmæssige
grunde ikke fortsætte. Derfor fik men for en interimsperiode hjælp fra Hjemmeværnskommandoen. Til sidst måtte man overlade opgaven til redaktøren, kaptajn
Bjarne Skov Jensen. Han stod så for såvel redaktion som trykning af de enkelte
eksemplarer, der fortsat var efterspurgt.
I 2014 besluttede man sig for at godkende et sæt nye vedtægter for foreningen. Nogle af ændringerne i forhold til tidligere var, at man ikke længere omtalte
de enkelte kredse, men blot at ”Foreningen er opdelt i et antal regionale kredse
med et fælles repræsentantskab som øverste myndighed. Den aktuelle inddeling
fremgår af hjemmesiden på internettet og af MEDDELELSER”.208
År 2014 var også året, hvor foreningen for første gang sendte hvervemateriale
ud til samtlige niveau-III chefer i Forsvaret som elektronisk post, med anmodning
om, at man ved hjemsendelse af officerer overrakte dem en brochure om FOAUT.
Der kom enkelte positive tilbagemeldinger, resten var tavshed. Samtidigt fik man
mulighed for at gøre opmærksom på foreningen gennem udlevering af en lille brochure på
det såkaldte ”pensionistkursus,”
eller Forsvarets Seniorseminar,
som det rettelig hedder. Det
lykkedes også at få en omtale i
Hovedorganisationen for Officerer i Danmarks organ ”Officeren209” og i Hovedorganisationen af Personel af Reserven i Deltagere i Repræsentantskabsmødet i Odense i april 2015.
Danmarks blad, der hedder Fra venstre mod højre, major Bo Madsen, bestyrelsesmedlem i Københavns Kreds, Hans Jürgen Jürgensen, formand
”Reserven210.”
for Midt- og Vestsjællands Kreds, major Kjeld Frimuth, forPå repræsentantskabsmø- mand for Fyns Kreds, major Kurt Holmegaard Nielsen, Fyns
Kreds, kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, forretningsfører i
det i såvel 2013 som i 2014 var
Fyns
Kreds og premierløjtnant Ole Raae Andersen formand
der forslag fremme om at få
for skydeudvalget i Københavns Kreds.
plads til egentlige annoncer i
Foto: FOUAT
MEDDELELSER. Holdningen
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var, at det var der ingen, der rigtig havde lyst til at administrere, men som et forsøg var man villig til at oprette en ”medlem-til-medlem” rubrik på hjemmesiden.
På den måde ville medlemmer med behov for at reklamere for relevante aktiviteter
eller andre for medlemmerne fordelagtige tilbud kunne komme til orde. Men mon
ikke formændene for henholdsvis Nordjyske og Midt- og Vestsjællands Kreds har
siddet og klukleet en smule over de nye koste i landsledelsen? Begge havde jo haft
opslag om korte og lange busrejser til Øst- og Mellemeuropa efterhånden snart
gennem mange år.
Oberstløjtnant Erik Petersen, der havde været forretningsfører for FOUAT på
landsplan i 8 år, valgte i 2015 at trække sig. Afløser blev kommandør Annemette
Ruth, som var gået på pension fra Forsvaret med udgangen af januar det år.
Efter en pause på nogle år, hvor kredsene ikke havde ydet bidrag til
FOUAT’s landskasse, blev det i 2015 på repræsentantskabsmødet besluttet, at der
fra 2016 og fremefter igen ville være behov for midler fra kredsenes kasser. Man
fastsatte bidraget for 2016 til 30,- kr. pr. medlem for hele året. På repræsentantskabsmødet i april 2016 diskuterede man foreningens trængsler rent hvervningsmæssigt ud fra en SWOT analyse. Analysen var sendt til kredsene med anmodning
om at diskutere den på respektive generalforsamlinger. Det videre arbejde i den
henseende blev diskuteret på repræsentantskabsmødet i april 2016. Der var enighed om, at udrulningen af initiativerne skulle ske i de enkelte kredse.

På billedet til venstre ses de fleste af medlemmerne i Fynsk Kreds’ bestyrelse i 2015.
Fra venstre mod højre er: Major Kurt Holmegaard Nielsen, oberstløjtnant Leif Mosegaard, næstformand, major Kjeld Frimuth, formand, kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, forretningsfører og kaptajn Palle
Christiansen, sekretær.
Foto: Fyns Kreds

FOUAT har haft den glæde gennem næsten alle foreningens 125 år at kunne
nyde Kongehusets bevågenhed. Dels har to tidligere majestæter, Kong Christian X
og Kong Frederik IX, været foreningens protektorer. Det samme gør sig gældende
i jubilæumsåret, hvor Prins Henrik fortsat – på 27. år – er foreningens protektor.
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FOUAT modtog endvidere i september 2016 en rigtig glædelige besked fra
Kronprins Frederiks Hof. Heri meddelte man foreningen, at ”Hans Kongelige
Højhed Kronprinsen gerne imødekommer den venlige anmodning om at indtræde
som æresmedlem for Foreningen af Officerer uden for Aktiv Tjeneste”211.
En bedre måde at lykønske foreningen i jubilæumsåret vil næppe være til at
finde.

Kronprins Frederik.
Foto: www.kongehuset.dk - 2015

211

E-mail af 16. september 2016 fra H.K.H. Kronprinsens hofchef.

121

Kredsene
Som nævnt før omtaler de gældende vedtægter for Foreningen af Officerer
uden for aktiv Tjeneste ikke kredsene ved navn. Vedtægterne er fra den 23. april
2014. Der anføres blot, at foreningen er opdelt i et antal regionale kredse. Disses
placering rundt omkring i landet og deres betegnelse kan ses på en ajourført liste
på foreningens hjemmeside på internettet benævnt www.wp.fouat.dk. Kredsene
har i tidens løb skiftet benævnelse og nogle har eksisteret, for så senere igen at forsvinde. Nedenstående liste omfatter først de ved jubilæet i 2016 eksisterende kredse, dernæst de kredse, der har måttet afvikle deres aktiviteter.
Det bør her nævnes, at det med medlemmernes kredstilhørsforhold altid er
blevet håndteret meget fleksibelt. Man har således set jyder i Københavns Kreds
og omvendt. Enkelte medlemmer har sågar været medlem i to kredse på én gang.

Aktive kredse
Københavns Kreds
I Militær Tidende oplyses, at der den 4. oktober 1891 havde været nedsat et
udvalg, som skulle se på et lovudkast for foreningen. Man kunne dengang oplyse,
at der allerede var 400 medlemmer i alle kredsene tilsammen. Endvidere kunne
man oplyse, at man til formand for Sjællands Kreds (Kjøbenhavn) havde valgt
oberst Zeilau. Øvrige bestyrelsesmedlemmer var kaptajnerne J.P. Nielsen, J.D.
Bruhn og S.J. Rasmussen samt løjtnanterne E. Most, A.C. Rothmann og J.W. Sørup.
Kredsen, der blev oprettet den 16. august 1891, var i begyndelsen benævnt
Kjøbenhavns Kreds og omfattede dengang København, Sjælland, Møn og Bornholm. Mange af kredsens møder blev helt op til efter 1. verdenskrig gennemført i
Allegade 10 på Frederiksberg eller i krigsspilslokalet i Officersforeningen i København.
Kredsen havde til brug for ugentlige sammenkomster i vinterhalvåret 1893-94
lejet lokaler i Alsterpavillonen med indgang fra Vestre Boulevard (det nuværende
H.C. Andersens Boulevard).
I 1906 blev kredsen benævnt ”Sjælland” (Kjøbenhavn). Den 1. april det år
havde kredsen 229 medlemmer fordelt med 153 fra København, 65 fra det øvrige
Sjælland, 7 fra Bornholm og 4 bosiddende i udlandet.
At der var stor aktivitet i kredsen vidner en ”oversigt over kredsens virksomhed i 1892,” hvoraf det fremgår, at der har været afholdt ikke mindre end 19 bestyrelsesmøder, 11 foredrag, 2 rekognosceringsøvelser, en større instruktions- og
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skydeøvelse, en udflugt samt skydninger på pistol og gevær. Man har hen over
sommeren haft ugentlige sammenkomster i Café St. Thomas på Frederiksberg Allé
og i vintermånederne i et lokale hos Wittmack på Gammelholm (nuværende Bremerholm).
Kredsen fik i 1892 oprettet et bibliotek med løjtnant J.W. Sørup som bibliotekar. Han var dengang bosiddende på Gl. Strand 30 og havde åbent i biblioteket 6-7
eftermiddag. Bøgerne til biblioteket blev anskaffet dels ved at foreningen købte
dem eller ved donationer. Hvor længe biblioteket eksisterede vides ikke, ej heller
findes der oplysninger om, hvad der skete med beholdning af bøger og reglementer, som biblioteket omfattede.
I 1910 blev oberst Johannes Jørgensen formand for kredsen.
Kredsens benævnelse blev i 1914 ændret til Kjøbenhavns Kreds jævnfør de
reviderede love.
Man kan ved foreningens 25-års jubilæum i 1916 af medlemslisten eksempelvis konstatere, at Sjællands (Kjøbenhavns) Kreds havde adskillige medlemmer
med bopæl i det jyske. Der var endda en oberst med bopæl i Bangkok i det daværende Siam, ligesom der var to løjtnanter som medlemmer, der på samme tid var
”Kaptajner i Hæren i Congo.” Endelig så var et
enkelt medlem bosiddende på Bornholm. Senere,
skulle det vise sig, kom der flere medlemmer til
kredsen fra Bornholm, men det ebbede ud, fordi
når man bor på Bornholm, har det været og er det
fortsat sin sag at deltage i aktiviteter i København.
”Kjøbenhavns Kreds” havde i 1916 i alt 411
medlemmer. Kredsens styrelse bestod af: Oberst
Johannes Jørgensen, formand, ritmester Ch. Petersen-Dan, kaptajnerne J.P. Sielle, C.G. Heuser
og C. Just samt løjtnanterne Thor Knudsen og
J.P.A. Rasmussen. Ritmester Ch. Petersen-Dan
var endnu forretningsfører, i hvert fald nominelt.
Foreningen formand generalmajor
Ny forretningsfører blev kaptajn V.N.E.W.
C.F. Holm ses her t.v. i billedet på
Busch i 1918, idet han, som sin forgænger var
skydebanen sammen med forretforretningsfører for både Københavns Kreds og
ningsføreren for FOUAT gennem 38
år, kaptajn V. Busch. Billedet er fra
på landsplan.
først i 1920’erne.
I 1924 fik kredsen ny formand, idet oberst
Foto: FOUAT
Johannes Jørgensen bad om at måtte blive frita123

get. Han blev efterfulgt af oberstløjtnant Aa. Holbøll, der holdt roret i kredsen indtil sin død i november 1937.
Ny kredsformand i 1938 blev oberstløjtnant Erik Dalberg. I slutningen af besættelsen, dvs. efteråret 1944 bad han om at måtte blive afløst, idet hans helbred
ikke var alt for godt. Men kredsbestyrelsen overtalte ham til at hænge på lidt endnu. Man mente at tiden ikke just var velegnet til skift af formand for en officersforening. Dalberg lod sig overtale og blev på posten helt frem til den 15. september 1945, hvor de nye lovparagraffer om eksklusion var blevet vedtaget. Ny formand blev herefter oberst O.H. Permin.
Da kaptajn V.N.E.W. Busch døde i 1957 overtog løjtnant K.H.V. Hegelund
det dobbelte mandat som forretningsfører, ligesom sin forgænger og stifteren før
ham. Han blev nemlig forretningsfører for såvel Københavns Kreds som for
FOUAT som helhed.
Kredsen ændrede i 1961 igen benævnelse og kom til at hedde ”Københavns
Kreds,” hvilket fortsat er navnet i 2016.
Oberst Permin trak sig som formand i 1971 og blev afløst at oberstløjtnant
Jørgen Larsen, der holdt roret i kredsen frem til 1987.
Løjtnant Hegelund sad på forretningsførerembederne frem til 1973, hvor han
blev afløst af major Torben Steensted. Majoren overtog både FOUAT’s og Københavns Kreds’ forretningsførerskab, men han blev kun på posten i 1½ valgperiode.
I 1977 blev løjtnant Aksel Lindberg forretningsfører, en post han beklædte i
blot en valgperiode.
Afløser for Lindberg på forretningsførerposten blev major Kurt Jacobsen, det
skete i 1979.
Fugleskydningen i Københavns Kreds måtte aflyses i 1981 på grund af manglende tilslutning. Klubbens mangeårige formand, løjtnant C.G. Weidner, var afgået
ved døden året før. Uden ham som drivkraft kneb det åbenbart med at holde aktiviteten gående. Aflysningen var med andre ord et forvarsel om, at den sang på sidste vers.
Major K. Jacobsen var forretningsfører frem til 1983, hvor major K. Johansen
blev valgt. Johansen måtte imidlertid trække sig fra posten allerede med udgangen
af 1986. Tidligere forretningsfører Aksel Lindberg var stand-in indtil nyvalg kunne ske.
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På et kredsformandsmøde i Slipshavn i oktober 1986 drøftede man en sammenlægning af Københavns og Frederiksborg kredse212. Sammenlægningen skete
faktisk. Men af grunde, som ikke kendes, gik man meget stille med dørene.
Københavns Kreds havde med udgangen af 1987 i alt 75 medlemmer 213.
På billedet til højre ses oberstløjtnant Hans A. Schrøder,
forfatter til en række historiske værker, om især fly og flyvning. Han er en af de mange fantastiske foredragsholdere
og fortællere, som har været og fortsat er tilknyttet FOUAT.
Hans Schrøder ses her på Teknisk Museum i Helsingør under
kredsens årlige ekskursion. Foto: FOUAT - 2010

Oberstløjtnant Jørgen Larsen gik af som
formand for Københavns Kreds i 1987, og som
ny formand valgtes oberstløjtnant Kaj Vilhelm
Nielsen, som var en særdeles kendt figur i
kredsen, fordi han ved flere lejligheder tidligere havde optrådt som en meget kyndig og engageret foredragsholder. Og som ny forretningsfører – nominel afløser for major K. Jakobsen – blev det nyvalgte bestyrelsesmedlem
kaptajn Erik V. Olesen indsat214.
På billedet til højre ses nogle af Københavns Kreds’
medlemmer på ekskursion til Masnedø Fort 2014.
Vores guide, stående på betonfundamentet til højre i
billedet, var major Peter Bjørn Jensen, Vordingborg.
På billedet ses fra venstre mod højre: Oberstløjtnant
Arne Hansen, major Svend (Spike) Pedersen, oberst
Erling Flebbe, Sonja Flebbe, oberstløjtnant Keld Meier Olsen, flyverløjtnant Ingrid Daege, major Knud
Rasmussen, premierløjtnant Per Brix Knudsen og
yderst til højre i billedet, i færd med at fotografere,
er premierløjtnant Ove Nordly.
Foto: FOUAT
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Det fremgik af referatet fra kredsens generalforsamling i 1989, at man valgte
at overføre restkapitalen fra Fugleskydningsklubben til kredsens kapital. En indirekte oplysning om, at klubben var gået i sig selv215.
Kaptajn E.V. Olsen var kredsens forretningsfører indtil 1997, hvor han blev
afløst af MJ N.P. Tvede.
Samme år blev major, forskningsbibliotekar D.B., Jørgen Larsen valgt til ny
formand i Københavns Kreds.
Afløsning på forretningsførerposten kom i 2001, hvor major Bent Axel
Kongsbach tog over. Kongsbach afgik ved døden kort før årsskiftet 2008/2009.
Hans afløser blev premierløjtnant Per Brix Knudsen, der styrede butikken endnu
ved redaktionens afslutning.
Major, forskningsbibliotekar, D.B., Jørgen Larsen gik af i 2013 efter samfulde 16 år i formandsstolen. Til ny kredsformand valgtes oberst Erling B. Flebbe.
Kredsen omfattede i 2016 geografisk selve Storkøbenhavn og Nordsjælland.
Kredsens medlemstal ved udgangen af september 2016 var 139.
Kredsens hjemsted har været København gennem alle årene.
Midt- og Vestsjællands Kreds
Kredsen er den yngste af de eksisterende kredse, og blev oprettet i 1973216.
Man kunne året efter læse, at oberstløjtnant I.P. Pedersen var blevet valgt til kredsens formand, og major K. Aa. Lund var næstformand.
Pedersen holdt kun en kort periode, for allerede i 1976 blev han afløst af major Verner Andersen217 på formandsposten. Forretningsfører i 1976
var kaptajn Jørn Parlev. Kredsen kom vitterligt i
gang, og i 1976 kunne man konstatere, at der var
skytter fra Midt- og Vestsjællands Kreds, der havde
Oberst Karl Johan Nilausen.
deltaget landspræmieskydningerne. At der havde
Formand for Midt- og Vestsjælværet aktiviteter i perioden helt frem til 1989 lader
land Kreds i perioden 2002-04.
sig alene konstatere ud fra det faktum, at major
Foto: Privatfoto
Verner Andersen det år fortsat er anført som væren-
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de kredsens formand218. Men herefter så det ud som om kredsen levede i det stille,
og efter alle solemærker at regne sygnede stille hen.
Først i 1999 skete der for alvor noget. Der blev holdt et indledende hvervemøde i Slagelse den 7. april. Ankermanden, af kredsen kaldt ”kontaktperson,” var
oberstløjtnant Svend C. Volden219. Der blev holdt en ekstraordinær generalforsamling i september på Antvorskov Kaserne, hvorefter man etablerede kredsen på ny.
Til formand valgtes oberstløjtnant Svend Volden og forretningsfører blev kaptajn
Jørgen Helstrup.
I 2002 afløstes oberstløjtnant Svend
C. Volden af oberst Karl Johan Nilausen
på formandsposten220, medens kaptajn
Jørgen Helstrup fortsat var forretningsfører.
Billedet til højre er fra Midt- og Vestsjælland
Kreds’ generalforsamling 2010. Oberstløjtnant
Mogens Røgind ses med dirigentklokken og formanden, oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen,
for bordenden.
Foto: FOUAT

I 2006 blev oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen valgt til formand for kredsen, og samme år blev premierløjtnant Holger Janns dens forretningsfører.
Kredsen har hjemsted i Slagelse.
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Fyns Kreds
Kredsen var også omtalt i Militær Tidende i oktober 1891, og man kunne dér oplyse, at kredsen blev oprettet den 27. september under
benævnelsen ”Fyens Kreds”,
og at man til formand havde
valgt Ritmester, Hofjægermester, F.A.L.A. Baron ReedtzThott. Bestyrelsesmedlemmer
var dengang løjtnanterne J.N.
Holme og A.A. Uhl. Kredsen
holdt den 16. december 1891
sin første generalforsamling.
Det foregik på “Brockmanns
Hotel” (nu nedrevet). Og leje
af lokale til det møde løb op i
Hofjægermester, kammerhele 2 kroner og 88 øre!
herre, ritmester F.A.L.A.
Kaptajn L.C. Danielsen
Baron Reedtz-Thott, forformand
for Fyens Kreds
Baronen
Reedtz-Thott
mand for Fyens Kreds
1914-20
valgte at trække sig som forFoto: Militært Tidsskrift
1891-95
mand for kredsen i 1895. KapFoto: Militært Tidsskrift
tajn M.A. Karmark blev valgt til formand i stedet221.
Kredsstyrelsen var fra 1914 under formandskab af
kaptajn L.C. Danielsen.
I den fynske kreds var der 50 medlemmer i 1916
med løjtnanterne O.J.A. Thrane og J.H. Dreyer som styrelsesmedlemmer.
I 1920 var kaptajn E.C.F.W. Koch formand for
kredsen, og sekondløjtnant H. Linde var kredsens forretningsfører.
I 1922 var løjtnant Thrane forretningsfører i kredsen.
Løjtnant H. Linde overtog forretningsførerposten i
1926, og samme Linde fungerede som formand i perioden 1936-37.
Oberst
Ritmester J.G. Møller blev kredsformand i 1938 og
Kristen Kjeldsen
1901-94
blev siddende på formandsposten til lige efter besættelFoto: Fyns
sen.
Militærhistoriske Museum
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I 1942 var løjtnant A. Teglbjærg forretningsfører for Fyens Kreds. Senere, i
1946, opnåede han at blive formand for kredsen.
Kredsens forretningsfører i 1951 var løjtnant A. Danielsen.
Den hidtidige forretningsfører for Fyens Kreds, løjtnant, toldforvalter F. Crone overtog posten som kredsformand i 1955.
Oberst Kristen Kjeldsen, der kom fra Hjemmeværnet, afløste Crone på formandsposten i 1959. Han bestred den post frem til 1983 eller 1985. Om obersten
ved vi, at han som kompagnichef deltog i kampene ved Søgaard den 9. april 1940.
Kjeldsen kastede sig under besættelsen
over arbejdet med terrænsport, efter en
venlig henstilling fra Erik With, der på daværende tidspunkt var formand for
FOUAT. Kjeldsen blev senere aktiv spiller
i modstandsbevægelsen. I 1944 blev han
arresteret af Gestapo og blev sendt i koncentrationslejr i Tyskland, hvor han var
spærret inde indtil krigens afslutning222.
Kredses navn blev i 1961 ændret til
Fyns Kreds, og navnet kom dermed til at Fra venstre: Formanden, major Kjeld Frimuth,
forretningsfører kaptajn Erik Lykke Pedersen
følge den danske retskrivning fra 1948.
og major Sørens Rabenhøj, alle fra Fyns Kreds.
Noget synes at tyde på, at kaptajn
Foto: Fyns Kreds, 2013
Mogens Schultz Hansen blev forretningsfører for Fyns kreds i 1968. Det udledes af de mindeord, der skrives om ham i
1999223. Det stemmer fint med, at den daværende formand for kredsen, oberst
Kjeldsen, skulle have ”fisket ham ud af staben i Hjemmeværnsregion IV.”
Det er ikke muligt at tidsfæste afslutningen på oberst Kjeldsens formandsperiode helt præcist. Det hænger sammen med, at den netop falder i hullet i rækken
af MEDDELELSER, som foreningen har det uheld at måtte lide under. Men det
vides, at oberstløjtnant H.F. Busch blev genvalgt som formand for kredsen i
1987224. Blot fremgår det ikke, om Busch det år blev genvalgt første eller anden
gang. Det er det forhold, som gør, at vi ikke med sikkerhed kan udtale os om afslutningen af oberst Kjeldsens formandsperiode.
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I 1979 var kaptajn Erik Larsen forretningsfører for kredsen 225 og han blev
genvalgt i såvel 1987 som i 1989226.
Som ny forretningsfører valgtes major N.H. Haver i 1996.
Oberstløjtnant H.R. Leth-Madsen valgtes til formand i 1997.
Kaptajn Erik Lykke Pedersen blev forretningsfører for kredsen i 2000.
Oberstløjtnant Leif K. Nielsen blev valgt til kredsformand i 2001.
Kaptajn Leif Pedersen sås som fungerende formand i 2008. Oberstløjtnant
Leth-Madsen var sygdomsramt og valgte at holde lidt igen med foreningsarbejdet.
Samme år skiftede man bemanding på forretningsfører positionen, og kaptajn
Jørgen Christiansen tog over.
Oberstløjtnant Leth-Madsen vendte ikke tilbage og blev afløst af major Kjeld
Frimuth i 2011227.
Kaptajnløjtnant Lars Falkenberg blev forretningsfører fra 2013 at regne, fordi
forgængeren kaptajn Erik Lykke Pedersen ønskede at fratræde af helbredsmæssige
årsager228.
Kredsen har hjemsted i Odense.
Sydjyske Kreds eller Sydlige Jyllands Kreds
Kredsen, der blev oprettet den 23. august 1891 gik
under betegnelsen ”Sydlige Jyllands Kreds.” Der stod i
Militær Tidende i oktober 1891 at læse, at man til formand havde valgt oberstløjtnant, Kammerjunker J.C.
Rögind. Kaptajnerne J. Bang, V.V. Hassing og N. Brix
samt løjtnanterne P.O. Rosenørn og A.B.C. Dahl udgjorde gruppen af bestyrelsesmedlemmer.
I 1895 rykkede kaptajn H.J. Poulsen ind på formandsposten229.
I 1901 blev kaptajn J. Bang formand for Sydjydske
Kreds og han blev i 1904 afløst af oberstløjtnant J.C.
Oberstløjtnant J.C. Lund var
Lund, der holdt posten frem til 1914.
formand for Sydjydske Kreds
Kredsen havde den 1. april 1892 38 medlemmer.
fra 1904-14.
Kredsens hjemsted var dengang Fredericia.
Foto: Militært Tidsskrift
Efter Genforeningen i 1920 blev ønsket om at til225
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godese de tilbagevendte nordslesvigere opfyldt, og man ændrede betegnelse på
kredsen ligesom man ændrede hjemstedet.
Men det blev for en tid, idet såvel navn som hjemsted i 1961 blev ændret tilbage til henholdsvis ”Sydjyske Kreds,” og Fredericia.
Kredsens formand gennem mange år, oberstløjtnant R. Dornonville de la
Cour, flyttede i 1987 fra kredsen og følte derfor ikke, at han kunne fortsætte hvervet. Formandens funktioner overtoges af næstformanden oberstløjtnant N.T. Winther, Sønderborg,230 han ses fortsat at være formand i 1989. Forretningsføreren det
år var kaptajn S.B Halkier231. Ny formand i 1994 blev
major I. Frisenvang. Major C.F. Aakerlund blev kredsens forretningsfører i 1996.
I 2000 blev oberst Leif Hommel Nielsen formand
for kredsen.
Oberst Leif Hommel Nielsen på billedet til højre.
Han var formand for Sydjyske Kreds fra 2000 - 09.
Billedet er taget i anledning af oberstens 80 års fødselsdag.
Foto: Privatfoto - 2016

Ny forretningsfører i 2006 blev major Ole E. von Holck. På formandsposten
rykkede oberstløjtnant Jørgen J.E. Bro232 ind i 2009. Han holdt roret indtil 2013,
hvorefter han blev afløst af oberstløjtnant Hans Vedholm233.
På billedet til højre ses Sydjyske Kreds’ bestyrelse i
2014.
Fra venstre mod højre: Major Karsten V. Petersen,
kasserer, oberstløjtnant
Hans Vedholm, formand og
major Ole E. von Holck,
forretningsfører.
Foto: Sydjyske Kreds
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Nordjyske Kreds eller Nordlige Jyllands Kreds
Kredsen blev i sin tid oprettet under betegnelsen ”Nordlige Jyllands Kreds”,
og kredsens oprettelsesdato var den 17. september 1891. Som første formand for
kredsen valgtes ifølge Militær Tidende i oktober 1891 oberstløjtnant, kammerjunker Frederik Adolph von Schleppegrell. Kaptajn F.F. Lohff samt løjtnanterne hofjægermester J.E.F. Skeel og J. Poulsen var menige bestyrelsesmedlemmer.
Det fremgår, at valget af Schleppegrell faldt i god jord. Kredsens medlemmer
var helt enkelt ellevilde med manden. Samme von Schleppegrell var i øvrigt søn af
den meget berømte generalmajor Friederich Adolph von Schleppegrell, der i særlig grad havde udmærket sig i Treårskrigen 1848-50. Frederik von Schleppegrell
døde i 1905. I anledning af at Schleppegrells bortgang udtalte foreningens formand på det årlige delegeretmøde: ”at Mindet om den afdøde (var erindringen) om
den varme Patriot, den pligttro Soldat og den noble, elskværdige og trofaste
Kammerat (som) længe vil blive bevaret i Foreningen.” Man sparede rigtignok
ikke på superlativerne på den tid.
Kredsens medlemstal var oppe på 34 den 1. april 1892.
Kredsens navn blev i 1914 ændret til ”2den jydske Kreds.” Senere, i 1961
blev betegnelsen ændret tilbage til Nordjyske Kreds.
Fortsat fra den tidligere kreds som forretningsfører sås major Aage Jensen.
Han blev i 1969 valgt til formand. Da han i 1979 afgik som formand, havde han
dermed siddet 10 år på den post. Men han havde tillige siddet som forretningsfører
i kredsen i 41 år. Den indsats mente man burde anerkendes med et æresmedlemskab, hvilket der blev givet tilslutning til på fællesmødet.
Løjtnant Torben Ømark blev valgt til kredsformand i 1979. Han blev imidlertid kun siddende i en
valgperiode.
Herefter valgtes, som ny formand, løjtnant Sigfred Hau i 1981. Det skete efter at landsformanden
havde gjort sin indflydelse gældende. Samme år blev
overlæge Christian Hau valgt til tjansen som forretningsfører234.
Flyverløjtnant Franz Strehle
I september 1986 afgik løjtnant Sigfred Hau ved
formand for Nordjyske Kreds.
døden. Indtil en ny formand kunne vælges varetog
Foto: FOUAT 2016
broderen, overlæge Christian Hau, formandshvervet.
234
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Som afløser på formandsposten blev major K. Petersen valgt i foråret 1987.
Det år havde kredsen 24 medlemmer, hvoraf 16 var mødt op til årets generalforsamling. Kredsen så sig lidt under pres, idet man ikke mente sig i stand til at få fat
i foredragsholdere til det forholdsvis lille deltagerantal, man ville være i stand til at
mønstre. Det krigsvidenskabelige Selskab i Aalborg havde opsagt sit samarbejde
med kredsen og forlangte nu medlemskab af selskabet for at kunne deltage i deres
arrangementer235. Major K. Petersen sås sidste gang anført som formand for kredsen i april 1991.
I 1986 blev læge, kaptajn P. Zeuner, indvalgt i kredsens bestyrelse, og det må
antages, at han overtog posten som forretningsfører236.
Det hverv blev overtaget af kaptajn Knud Friis i 1990237.
Nyvalg af formand må være sket på generalforsamlingen i foråret 1991, for
fra da af optrådte flyverløjtnant Franz Strehle som
formand. Strehle var formand da redaktionen på dette skrift afsluttedes. Altså
mere end 25 år på posten.
I 1998 blev kredsens
stilling som forretningsfører
overtaget af kaptajn Hartvig
Porsborg238.
Nordjyske Kreds fik
Nordjyske Kreds deltog i kranselægning og mindegudstjeneste
ved Sct. Clemens Kirke på Rømø.
sin egen fane på ValdeFoto: FOUAT – marts 2015
marsdag i 1999. Man kunne
i MEDDELELSER nr. 139 i 2005 læse, at kredsen af Spar Nord Fonden havde
fået midler tildelt til anskaffelse af et bandoler til bæring af fanen.
I 2008 overdrog Porsborg forretningsfører stillingen efter 10 år på posten. Ny
mand i hvervet blev herefter major Mogens Danielsen. Han røgtede hvervet endnu
i 2016.
Kredsens hjemsted er Aalborg.
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Nedlagte kredse
1ste jydske Kreds
”1ste jydske Kreds” blev oprettet i forbindelse med
sammenlægningen af de tre jyske kredse i 1914. Kredsen
havde den 1. juli 1916 en tilslutning fra 47 medlemmer.
I kredsens styrelse sad kaptajn A.L.N. Krogh som formand og øvrige medlemmer var løjtnanterne A.C.H.
Leth, E.T. Staggemeier, F.G. Martins og C.C.C. Mortensen.
I 1922 blev kaptajn J.L. Verner-Lassen formand og
sekondløjtnant C.C.C. Mortensen var forretningsfører.
I 1937 dukkede løjtnant C.C.C. Mortensen op på
På billedet til venstre ses kaptajn A.L.N. Krogh, formand for 1ste jydske
Kreds fra 1916-22
Foto: Militært Tidsskrift

fællesmødet, men nu som formand for kredsen.
I 1948 sås løjtnant C.P. Villholth som forretningsfører.
2den jydske Kreds

Kaptajn J. Bang formand for
2den jydske Kreds 1914-21.
Foto: Militært Tidsskrift

”2den jydske Kreds” så, på samme vis som 1ste
jydske Kreds, dagens lys i 1914. I kredsen var der 38
medlemmer i 1916. Kaptajn J. Bang var formand for
kredsen og i styrelsen sad endvidere løjtnanterne V.
Madsen, C.H.C.H. Milling samt O.J. Valeur. Nævnte
kaptajn Bang var også formand for kredsen, da den hed
Sydlige Jyllands Kreds, og det var i perioden 1901-04.
I 1921 blev løjtnant J.P. Steenholm formand for
kredsen og løjtnant Axel H. Møller var forretningsfører.
I 1935 figurerede løjtnant A.H. Møller som formand for kredsen og i 1937 så man kaptajn Mikkelsen
som forretningsfører.
I 1942 var intendant, senere major, Aage Jensen
forretningsfører for kredsen239.
I 1950 var kaptajn Trolle-Schultz formand for kred-

sen.
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Sønderjydske Kreds
Efter genforeningen i 1921 blev der i Jylland oprettet en ny kreds omfattende
Sønderjylland under benævnelsen ”Sønderjydske Kreds.”
Kredsen fik straks fra begyndelsen 40 medlemmer, og man begyndte at arrangere skydeøvelser; det år foregik de på Hærens skydebaner ved Åbenrå. Allerede året efter foregik skydningerne i såvel Åbenrå som Sønderborg, men fra 1923
og fremefter foregik kredsens skydninger næsten udelukkende i Sønderborg.
Kaptajn L.F. Worsøe var kredsens formand fra begyndelsen og løjtnant A.P.
Andersen var forretningsfører. Men løjtnant Heise, der var næstformand sås som
fungerende formand allerede i 1921.
I 1931 optrådte kaptajn G. Norrie som formand for kredsen.
Kaptajn E.E. Nielsen var anført som formand for kredsen i 1935. En løjtnant
G. Dalsgaard fra Tinglev figurerede flere gange som kredsens repræsentant på fællesmøderne i løbet af 1930’erne. I 1941 sås kaptajn Troels-Smith anført som formand.
I 1961 ændrede man benævnelse, og kredsen gik tilbage til at hedde Sydjyske
Kreds. Kredsen omfattede det tidligere sydlige Jylland samt naturligvis Sønderjylland.
Lolland-Falsters Kreds
Kredsen blev oprettet den 13. september 1891 under navnet Lolland-Falsters
Kreds.
Kredsens første formand var ifølge meddelelser herom i Militær Tidende i
oktober 1891 ritmester Hans Georg Faith. Løjtnanterne C.F.H. v. Rosen og E.
Wedege-Mathiassen samt intendant H.A. Nielsen var bestyrelsesmedlemmer.
Sidstnævnte var tillige kredsens forretningsfører, og han beklædte stillingen endnu
i 1916.
Kredsen havde 23 medlemmer ved opgørelsen den 1. april 1892.
Løjtnant E. Krarup sås som formand fra 1914.
I 1916 havde ”Lolland-Falsters Kreds” 29 medlemmer.
I 1920 var løjtnant I.M.W. Friderichsen formand for kredsen, og sekondløjtnant J.V. Krøyer var forretningsfører.
Løjtnant Krause anføres at være forretningsfører i 1923.
Forretningsfører i 1948 var løjtnant Wedege-Mathiassen.
I 1952 (formentlig før) var løjtnant J.V. Krøyer formand for kredsen. Det må
antages, at de to gange J.V. Krøyer, der omtales, er en og samme person. Altså har
han været aktiv i kredsens bestyrelsesarbejde i over 30 år.
135

I 1953 optrådte løjtnant P. Nielsen som forretningsfører for kredsen.
I optegnelserne fra 1961 er løjtnant Herlevsen nævnt som formand.
Storstrøms Kreds
Storstrømskredsen var reelt en fortsættelse af Lolland-Falster Kredsen, idet
navnet blev ændret i 1961. Kredsen kom da til at omfatte Sydsjælland og LollandFalster. Det fremgår ikke i det bevarede materiale, hvem der var formand og forretningsfører for kredsen fra dens stiftelse, men mon ikke løjtnant Herlevsen var
formand?
Man kan i 1977 konstatere, at major O.J. Ellehøj afløser premierløjtnant Hans
Beck som kredsens forretningsfører.
Formanden for kredsen var i 1980 kaptajn Poul Nielsen240.
Forretningsfører var premierløjtnant Verner
Holm241.
Premierløjtnant Henning Madsen blev valgt til
kredsens nye forretningsfører i 1989242.
Premierløjtnant Hans Bech blev ny formand i
1993. Om det er samme Hans Bech, som tidligere
havde været kredsens forretningsfører vides ikke med
sikkerhed, men mon ikke det er sandsynligt at det er
samme person?
Premierløjtnant Beck blev i 2001 afløst af oberst
Leif Sandahl på formandsposten243.
Premierløjtnant Jørgen Simonsen blev valgt til
forretningsfører i 2002244 og var det fortsat i 2010.
Tove og René R. Debois.
Major Erik Blyme245 afløste i 2004 oberst Sandahl
Major René Debois var Storefter at denne havde siddet på formandsposten i blot
strømskredsens sidste formand.
3 år. Men major Blyme holdt også kun for en beFoto: http://www.maribogrænset tid, for han blev i 2008 afløst af major René
bedandbreakfast.dk
R. Debois. Kredsens medlemmer var i høj grad interesseret i pistolskydning. Den led derfor et grundskud, da man fra 2006 ikke længere kunne skaffe sig adgang til egnede skydebaner til gennemførelse af de årlige
240
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skydninger. Det fremgik, at ca. et tredjedel af medlemmerne var aktive skytter og
tilsyneladende var det også den samme gruppe, der primært mødte op til de øvrige
få andre aktiviteter.
Storstrømskredsen blev definitivt nedlagt i 2012 på grund af manglende aktivitet og stille afvandring246.
Hjemstedet var Maribo.
Frederiksborg Kreds
Kredsen blev oprettet i 1973 efter en beslutning
på årets fællesstyrelsesmøde i Kastellet247.
Formanden for kredsen var gennem hele dens
eksistens oberstløjtnant Sigfried Høed. Hans fulde
navn var Henri Siegfried Elmer Høed og man ved om
ham, at han blev født i 1904.
Høed var en særdeles kendt person ved militærpolitiet, idet han i sin tid stod fadder til det moderne
militærpoliti. Det blev etableret den 8. marts 1947.
Høed var i 1947 kaptajn af reserven og havde tidligere gjort tjeneste i politiet. Han fik i januar 1947 af
Generalkommandoen til opgave at formere og lede
uddannelsen af en militærpolitistyrke, som skulle
sendes med Den Danske Brigade til Vesttyskland248.
Oberstløjtnant
8. marts samme år mødte de første til uddannelse
Henri Siegfried Elmer Høed
Formand for Frederiksborg
på Lundtofte Flyveplads nord for København og i løKreds
bet af foråret blev de iklædt og uddannet.
Foto: Forsvaret
De blev i juni 1947 sendt til Vesttyskland og
dermed var en ny epoke i militærpolitiets historie begyndt.
Ud fra bevarede kilder om kredsen virker det som om Høed var kredsens altmuligmand. I hvert fald findes der ikke på skrift optegnelser om, hvem andre – om
nogen – der i den kreds havde været aktive inden for bestyrelsesarbejdet.
Under et kredsformandsmøde i 1987 foreslog man at sammenlægge Københavns og Frederiksborg kredse249.
Da Frederiksborg kreds blev sluttet sammen med Københavns Kreds hen over
året 1988, var det noget, der forløb ganske stille. Det kan nemlig ikke i MEDDE246
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LELSER fra 1987 eller 1988 på nogen måde konstateres, at der har været truffet
tiltag eller endelig beslutning i den anledning. Blot fremgår det, at ”oberstløjtnant
Høed, der efter sammenslutningen af Frederiksborg kreds med Københavns Kreds,
nu er medlem af denne sidste…250”.
Midtjyske Kreds eller Mellemste Jyllands Kreds
Kredsen blev i sin tid, den 15. august 1891 oprettet under benævnelsen ”Mellemste Jyllands Kreds,”
med hjemsted i Aarhus. Til formand for kredsen var i
første omgang oberstløjtnant N.P.G. la Cour valgt. Dette fremgår af Militær Tidende i oktober 1891. Øvrige
bestyrelsesmedlemmer i kredsen var oberst F.G.H.O.
Gandil, kaptajn C.R. Bache samt løjtnanterne Christian
Petersen-Dan og Th. Johansen.
Kredsen talte den 1. april 1892 51 medlemmer.
Rent kronologisk var Midtjyske Kreds dermed den
ældste, hvilket må skulle tilskrives det forhold, at foreningens stifter, daværende løjtnant Ch. Petersen-Dan,
J.F. Elsmark var formand for
Midtjydske Kreds.
på det tidspunkt var tjenstgørende og boede i Aarhus;
Foto: Militært Tidsskrift
han flyttede til København i 1892.
Oberstløjtnant J.F. Elsmark blev formand for
Midtjydske Kreds i 1901 og holdt pladsen til 1911.
Kredsens navn blev i 1914 ændret til ”1ste
jydske Kreds.”
I 1961 ændredes navnet tilbage til ”Midtjyske
Kreds.” Kredsen genopstod med nævnte betegnelse i
1961, idet det ses optegnet i lovenes §2.
På billedet til venstre:
Formanden for FOUAT, generalmajor J. Sverker Nilsson, sammen
med den nye formand for Midtjyske Kreds, oberst Michaël Svejgaard
i 2006
Foto: FOUAT

Formand i 1966 var H. Schou. Hvilke aktiviteter, man har afviklet i kredsen
og størrelsen af medlemsskaren er ukendt.
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Blot kan man konstatere, at der skete nyt formandsvalg i 1989, hvor major P.
Terp tog over251.
I 1991 var der vagtskifte på posten, idet premierløjtnant, advokat N. Schou
valgtes til formand. Det blev en stakket frist for den nye formand. For kredsen, der
dengang havde hjemsted i Aarhus, blev stillet i bero samme år. Det skete i forbindelse med at Hærens tjenestesteder i Aarhus området blev nedlagt.
Kredsen blev imidlertid genaktiveret i 2006, men med et nyt hjemsted, nemlig i Karup. Til formand valgtes oberst Michaël Svejgaard252. Jobbet som forretningsfører blev varetaget af kaptajn Jan Fagerlund, men først fra 2009253.
Aktiviteterne i kredsen gik i begyndelsen rigtig fint, men pø om pø løb man
tør for nye initiativer og medlemstilgangen svigtede. Forretningsføreren faldt fra i
2015. I den forbindelse skal det nævnes, at der blev der ydet en håndsrækning fra
Nordjyske Kreds, idet den derværende forretningsfører, major Mogens Danielsen,
lovede at tage sig af den del af kredsens arbejde. Kun lidt hjalp det. Landsledelsen
valgte derfor, på repræsentantskabsmødet i Odense i april 2016, atter en gang at
lægge kredsen i mølpose254.

Foreningens organisation
Overbestyrelse
Af de første love, som FOUAT har vedtaget i december 1891 fremgår det, at
man har organiseret sig med en ”Overbestyrelse” som foreningens øverste myndighed og en række kredsbestyrelser. Overbestyrelsen konstituerede sig med
landsformanden, generalløjtnant Jacob Frederik Marius Ernst, som formand og
med en valgt næstformand. Overbestyrelsen kom ud over formanden til at bestå af
de seks kredsformænd: Oberst C.F.T. Zeilau, formand for ”Sjællands (Kjøbenhavns) Kreds”, som tillige valgtes til næstformand, oberstløjtnant la Cour, formand for ”Mellemste Jyllands Kreds”, oberstløjtnant, kammerjunker Rögind, formand for ”Sydlige Jyllands Kreds”, oberstløjtnant, kammerjunker Schleppegrell,
formand for ”Nordlige Jyllands Kreds”, ritmester, kammerherre, hofjægermester
Baron Reedtz-Thott, formand for ”Fyns Kreds,” ritmester Faith, formand for ”Lolland-Falster Kreds” og løjtnant i rytteriet, Christian Petersen-Dan, foreningens
stifter, der blev forretningsfører.
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Man havde endnu ikke helt fundet en modus med hensyn til at bestemme sig
for at vælge formanden for kredsen ”Sjælland” som næstformand255. Herudover
deltog formændene for de enkelte kredse samt foreningens forretningsfører.
Overbestyrelsen holdt møder efter behov. De første par år var der tydeligvis
mange ting, der skulle bringes ind i faste rammer, som gav sig udslag i, at der var
en betydelig mødeaktivitet i det regi. Efter at de første ”børnesygdomme” var
overstået, blev der i reglen holdt ét møde i Overbestyrelsen om året.
Delegeretmøde
Ifølge lovene havde man bestemt sig for at afstemningen mellem Overbestyrelse og medlemmerne skulle gå via et ”delegeretmøde,” hvortil de enkelte kredse
sendte udpegede eller valgte medlemmer.
Mødet var i henhold til foreningens love §13 tænkt som et årligt møde, hvor
Overbestyrelsen kunne møde delegerede fra de enkelte kredse og dermed udveksle
erfaringer, inspirere med nye idéer og lignende. I begyndelsen bestod sammensætningen af delegeretmødet af Overbestyrelsen plus enkelte andre delegerede 256, i
det store og hele var alle kredse repræsenterede. Det mønster for sammensætning
af delegeretmødet fortsatte i de følgende år.
Fællesstyrelse og fællesmøde
Med de nye love, der blev vedtaget i 1914 ændrede Overbestyrelsen betegnelse til ”Fællesstyrelse.” En af ændringerne var, at de yngre officerer, altså sekondløjtnanter og løjtnanter blev repræsenteret i Fællesstyrelsen, men ud over det var
det øverste organs funktion og sammensætning som tilforn. Med lovændringen det
år blev det bestemt, at næstformandsposten ikke skulle på valg, men at den til enhver tid siddende formand for Kjøbenhavns Kreds skulle være foreningens næstformand257.
I 1916 bestod foreningens Fællesstyrelse af formanden, generalmajor V.H.O.
Madsen, næstformand samt formand for Kjøbenhavns Kreds, oberst Johannes Jørgensen, foreningens forretningsfører, ritmester Christian Petersen-Dan, kammerherre, hofjægermester, ritmester F.A.L.A baron Reedtz-Thott, kaptajn C. Just og
Løjtnant J.P.A. Rasmussen. Foreningen havde to revisorer, nemlig kaptajnerne
C.R. Koefoed-Jensen og A.H.V. Norgaard. Fællesstyrelsen holdt mindst ét årligt
møde. En gang om året var der fællesmøde mellem fællesstyrelse og delegerede.
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Årsmødet
Efter indførelse af årsmødet, som kom på plads i medfør af nye vedtægter i
1988, skelnede man fortsat mellem et
Fællesstyrelsesmøde og selve årsmødet. Man gennemførte et separat møde
mellem Fællesstyrelsen, kredsformændene, 1 delegeret fra København
og FOUAT forretningsfører.
Endvidere blev der efter behov
afholdt de såkaldte formandsmøder,
hvor alene landsformanden, sekunderet af forretningsføreren og kredsformændene deltog. Formålet var at afklare foreningspolitiske sager. Efter
Fra årsmødet i 2008 i Højstrup ved Odense ses
Årsmødets indførelse skulle kredsene
foreningens junta fra venstre mod højre: WEBfortsat udpege delegerede. Men man
redaktør, kaptajn Peter Bjørn Thomsen, redaktør,
gik mere og mere over til at lade det
major Mogens Pedersen, næstformand, major
være op til den enkelte kreds at afgøre, Jørgen Larsen, forretningsfører oberstløjtnant Erik
Petersen og formand, generalmajor
hvor mange, man ønskede at lade sig
J. Sverker Nilsson.
repræsentere sig af på årsmødet. MoFoto: FOUAT
dellen for afvikling af møderne var
nemlig, at når Fællesstyrelsesmødet var slut, gik man over til det egentlige årsmøde, hvor – som det hed – ”så mange som muligt aktivt deltager.”
Repræsentantskabsmødet
Med de nye vedtægter, som blev godkendt i 2008, stadfæstede man den udvikling, der i realiteten efterhånden var sket på Fællesstyre- og årsmøderne. Der
var ikke længere behov for at skelne mellem, hvilken type medlem man var. Man
kunne i moderne tid ikke se nytten af at lukke den ene gruppe ude fra de andre.
Den faktiske ledelsesgruppe, dvs. landsledelse og kredsformændene havde ingen
hemmeligheder, som ikke de menige medlemmer kunne overvære. For Københavns Kreds vedkommende betød det eksempelvis, at hele den siddende bestyrelse
i realiteten kom til at deltage i årsmøderne.
Kredsopdelingen
I første omgang havde man ikke helt styr på kredsopdelingen. Så i indledningen, altså det allerførste år, var der følgende opstilling af kredse: ”Sjælland” –
141

hvor det reelt set mentes Sjælland og København, ”Det øvrige Sjælland med Møen,” ”Bornholm” og ”Udlandet.” Der var en kreds for ”Lolland-Falster” og en for
”Fyen.” I det jyske organiserede man sig med tre kredse, nemlig ”Sydlige Jylland”
”Mellemste Jylland” og ”Nordlige Jylland.”258
Fra begyndelsen frem til 1914 var betegnelsen for de enkelte kredses ledelse
”Bestyrelse,” som herefter kom til at hedde ”Kredsstyrelse.” Og igen – ligesom
med den nye Fællesstyrelse – gav navneændringen ikke anledning til forandring af
de ledelsesopgaver kredsstyrelsen havde. Den almindelige betegnelse på kredsenes
ledelse er i dag bestyrelse, slet og ret.

Snapshot af ledende medlemmer i FOUAT i forbindelse med repræsentantskabsmødet i
Højstrup i april 2013. Fra venstre mod højre: Oberstløjtnant Hans Vedholm, formand for
Sydjyske Kreds, major Karsten V. Petersen, kasserer for Sydjyske Kreds, oberstløjtnant Hans
Jürgen Jürgensen, formand for Midt- og Vestsjællands Kreds, løjtnant Franz Strehle, formand for Nordjyske Kreds, generalmajor Jørgen Sverker Nilsson, formand for FOUAT, kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, forretningsfører for Fyns Kreds, major Kjeld Frimuth, formand
for Fyns Kreds, oberst Erling B. Flebbe, formand for Københavns Kreds, premierløjtnant Ole
Raae Andersen, suppleant for skydeudvalgsformanden og oberst Michaël Svejgaard, formand for Midtjyske Kreds.
Foto: FOUAT
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Andre informationer om FOUAT
Skydningerne
Foreningens skydninger er i tidens løb blevet gennemført dels som salonskydninger, hvor man har kunnet skyde indendørs, dels som skydninger med skarp
ammunition, hvor man har benyttet sig af rigtig mange af landets skydebaner.
Skydebanerne på Kalvebod
på Amager har været flittigt
brugt helt frem til midten af
1980’erne. Det har naturligvis
primært
været
Københavns
Kreds’ medlemmer, der har gennemført skydninger dér, men i de Et billede fra FOUAT’s Pistol-Præmieskydning i september
første mange år havde alle med1917.
lemmer fra samtlige kredse, mu- Forrest på billedet ses løjtnant Eckhardt parat til at skyde;
lighed for at deltage i årets in- den civile herre bag ham er en fuldmægtig i Nationalbanken løjtnant von der Recke. Officeren nærmest ham er
struktionsøvelser. I forbindelse
løjtnant Barre og i forgrunden, iført regnfrakke,
med dem, havde man mulighed
står bøssemager Hansen.
for dels at lede skydninger, dels
Foto: Pressens Magasin
at overvære sådanne, eksempelvis skydninger med tunge våben, dels på egen hånd deltage i skydninger med
håndvåben.
FOUAT’s skytter har gennemført skydninger så at sige alle vegne, hvor det
har kunnet lade sig gøre at komme til.
Fyns Kreds havde i 1903 afholdt skydninger på Hærens skydebaner ved
Odense.
I perioden 1905-08 holdt Kjøbenhavns Kreds jævnt hen tre skydeøvelser om
året på Kalvebodernes skydebaner på Amager.
Fyns Kreds havde i 1906 afholdt skydninger på Hærens skydebaner ved
Odense.
Niveauet for skydeøvelser i foreningsregi i perioden 1910-13 fortsatte efter de
hidtil lagte linjer.
I 1913 deltog Fyens Kreds i skydninger sammen med Nyborgs Skyttekorps,
og i 1915 gennemførte kredsen sine præmieskydninger ved Odense.
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Efter 1. verdenskrigs udbrud rystede man en del på hånden i Krigsministeriet.
Det bevirkede, at man lagde låg på skydningerne. Men i 1916 fik kredsen ”Sjælland” igen mulighed for at øve skydning med gevær og pistol. Krigsministeriet
havde nemlig lindet forholdene en smule. Man kunne derfor åbne op for hele to
skydedage på Hærens skydebaner på Amager.
Lolland-Falsters Kreds afholdt årets skydninger i Lysemose ved Maribo i
1920 og årene fremover.
Skydningerne gik i hovedsagen ud på præmieskydninger med Hærens Pistol
model 1910. En enkelt kreds – 1ste jydske Kreds – gennemførte tillige i 1920 instruktionsskydninger med det danske rekylgevær259.
I 1921 gennemførte Kjøbenhavns Kreds en række skydninger. I hovedsagen
med Hærens pistol model 1910 samt enkelte skydninger med rekylgevær.
Sønderjydsk Kreds arrangerede i 1922 skydninger i såvel Åbenrå som i Sønderborg. Men fra 1925 og de følgende år gik kredsen over til kun at gennemføre
skydninger i Sønderborg260.
I 1927 afviklede Lolland-Falsters Kreds sine skydninger ved Rødby. Samme
år gennemførte Fyens Kreds sine skydninger på Hærens skydebaner ved Odense,
medens 1ste jydske Kreds skød på banerne ved Aarhus. Endelig gennemførte 2den
jydske Kreds sine skydninger på Hærens skydebaner ved Aalborg.
Sidst i 1930’erne foregik foreningens skydninger i 1ste jydske Kreds på
Skjæring Hede ved Aarhus og hos 2den jydske Kreds brugte man skydebanerne
ved Lejbjerg.
Før og under besættelsen benyttede Fyens Kreds Hærens skydebaner ved Seden. Det samme gjorde sig gældende i 1949.
Under besættelsen benyttede Københavns Kreds skydebanerne på Ryvangens
Kaserne. Dog fik københavnerne i 1941 tiltusket sig hele 7 skydedage med pistol
på Kalveboderne på Amager.
I det hele taget, så var forholdene for foreningens skydninger af gode grunde
noget specielle under besættelsen. I 1941 kunne man på årets Fællesmøde melde
om, at det kun var Sønderjydsk Kreds, der havde gennemført skydninger i 1940 261.
Krigsministeriet var gået i dækning og havde ikke villet svare på foreningens skrivelse om tildeling af ammunition. Sønderjyderne havde på trods af det arrangeret
nogle skydninger i august og september det år. De havde helt enkelt lånt ammunition hos 18. Bataljon og gennemført pistolskydninger. Man bad efterfølgende om
259
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at måtte få udgifterne til ammunitionen refunderet, i alt 23 kroner og 20 øre for
580 patroner à 4 øre. Der meldes intet om, hvorvidt sønderjyderne havde held til at
slå Fællesstyrelsen for pengene.
I 1950 begyndte Fyens Kreds at gennemføre sine pistolskydninger på skydebanen ved Vejruplund. En bane, som Politiet havde anvendt som øvelsesbane under besættelsestiden. Men det blev en kort fornøjelse. For købmand Hansen, der
havde givet tilladelsen i 1950, meddelte i 1953, at der nu var plantet graner på arealet, hvilket forhindrede fremtidig brug af skydebanen i grusgraven.
Ved 2den jydske Kreds havde man i 1951, blandt andet i anledning af kredsens 60-års jubilæum, gennemført pistolskydning på skydebanerne i Lindholm
med efterfølgende middag i Fællesmessen på Fyensgades Kaserne.
1ste jydske Kreds deltog i februar måned 1952 i en skydekonkurrence i anledning af indvielsen af skydebanerne på Vester Enggaard ved Aarhus.
I 1958 afviklede Fyens Kreds årets pistolskydninger på Philipsgaardens skydebane.
Fra Fynskredsen forlød det i 1971, at det ikke var gået så godt med årets
skydning. Den skulle have været foregået på banen på Hunderupvej 202. Årsagen
til at den “løb i stranden” var manglende tilslutning.
Daværende formand for landsforeningens, oberst Folmer Pedersen, var af og
til i det gavmilde hjørne. I 1976 udloddede han en præmie til hver af de skydende
kredse i form af en flaskebakke af tin med foreningens emblem i sølv med årstallet
1976 indgraveret262.
Storstrømskredsen gennemførte årets præmieskydninger i juni 1977 i Birket
grusgrav. Man afsluttede dagen med kammeratligt samvær på Kragenæs Kro263.
Samme kreds havde to år senere, i juni måned 1979, kunnet mønstre 11 skytter til
årets præmieskydninger. De blev gennemført i Tårs Skovby nord for Sakskøbing264.
Nordjyske Kreds havde gennemført fire træningsskydninger i 1979. Alle
skydninger var henholdsvis om aftenen og fire gange en lørdag eftermiddag i løbet
af året. Skydningerne blev gennemført på skydebanerne i Hvorup. Herudover var
der præmieskydning en lørdag i september. Alle skydninger blev gennemført under ledelse af premierløjtnant A.H. Nielsen 265.
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I 1980 havde medlemstilgangen til Fyns Kreds været rigtig god. Blandt de
nye medlemmer var der flere dygtige skytter. Man forudså derfor, at kredsen i
årets løb ville kunne mønstre et skydehold til landspræmieskydningen266. Kredsens
skytter var blevet inviteret til at deltage i ”Den Fynske Skyttedag” på Skallebøllecenteret267.
Formanden for Nordjyske Kreds fik i 1981 udvirket, at kredsens skytter kunne få mulighed for at skyde på Dronningens Livregiments salonskydebaner i vinterhalvåret. På den måde kunne man få lejlighed til at vedligeholde sine skydemæssige færdigheder268.
Vedrørende pistolskydninger i 1986 kunne man for eksempel læse, at førstepræmien, general With’s ærespræmie, tilfaldt major H.O. Petersen, Nordjyske
Kreds. Andenpræmien, Kaptajn Busch’s mindeskål, gik til kaptajn S.J. TroelsSmith, Københavns Kreds. Tredjepræmien, ”Den lille Hornblæser,” gik til kaptajn
Poul Nielsen, Storstrøms Kreds og endelig tilfaldt fjerdepræmien, Oberst og
Oberstinde Folmer Pedersen’s ærespræmie, løjtnant M.U. Langebæk, Københavns
Kreds.
Holger Janns modtog I 2006
for fjerde gang Storstrømspokalen for bedste kredsresultat. Fra venstre mod højre: Premierløjtnant Holger
Janns, skydeudvalgsformand,
major Gregers Djørup og
landsformand, generalmajor
Sverker Nilsson.
Foto: FOUAT
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Nordjyske Kreds brugte skydebanen på Lindholm Høje både i 1989 og senere.
Nordjyske Kreds havde i 1992 haft god søgning til pistolskydningerne. Skytterne var rejst til fra så fjerne hjørner af kredsen som Thisted og Hadsund269.
Storstrøms Kreds havde samme år haft hele 26 skytter til præmieskydning i
Birket Grusgrav. Man havde fået god hjælp af Hjemmeværnet270.
Københavns Kreds havde samme år gennemført årets skydninger på banerne
ved Sjælsø. Årets skydninger var blevet rundet af ved et arrangement hos løjtnant
M.U. Langebæk og frue. De havde været så elskværdige at lægge dug og bord til,
samt skænket en øl og en dram til
de medbragte madpakker. Endvidere var der kaffe avec og kager
til at runde det hele af med. Et tilsvarende arrangement havde kredsens skytter kunnet nyde godt af
nogle år i træk.
Sydjyske Kreds havde afviklet årets landspræmieskydninger
på skydebanerne i Haderslev med
11 aktive skytter.
Fra Nordjyske Kreds berettedes om skydninger hen over året Midt- og Vestsjællands Kreds er her i gang med skydninger ved Holbæk Fjord i september 2007
med deltagelse af mellem 10 og
Foto: Midt- og Vestsjællands Kreds
15 skytter, og i forbindelse med
den skydning, der fandt sted den 17. juni, havde Jette og Franz Strehle spenderet et
herligt aftensmåltid271.
Storstrøms Kreds kunne i 2005 gennemføre kredsens skydninger uden problemer272; dette sidste skulle senere vise sig at være finalen på den aktivitet for
kredsen og på samme gang også kredsens endeligt.
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Gennem årtier er der pågået store oprydninger i terrænet omkring skydebanerne på Kalvebod på Amager. De er stadigvæk i gang i 2016. Det bevirkede, at
der blev lagt begrænsninger på
skydeaktiviteterne. Af den grund
blev flere og flere af Københavns
Kreds’ skydninger forlagt til skydebanerne ved Sjælsø. Og i slutningen af 1980’erne gik Københavns Kreds over til udelukkende
at gøre brug af Sjælsøbanerne.
Det har gennem de senere år
begyndt at skrante lidt med skydningerne. For i 2014 var der kun 3
af de tilbageværende 6 kredse,
som gennemførte landspræmieskydningerne.
Københavns kreds kunne i
Vindere af landspræmieskydningerne for hold i 2012 var
2016 mønstre hele 23 skytter, herKøbenhavns Kreds. Vandrepræmien er i sin tid udlovet
af Storstrøms Kreds.
af flere nye. Den sædvanlige afBageste række fra venstre: Major Jørgen Dam, mangeslutning med frokost i Jægerhytten
årig skydeleder for Københavns Kreds, stabslæge Arne
ved Sjælsø kunne ikke gennemføSchou-Jensen, major Bengt Laier, og forrest fra venstre:
res, fordi traktørstedet var falleret.
Oberst Erling B. Flebbe samt oberstløjtnant
Birger Hoff.
I stedet tilbød den nye skydeleder,
Foto: Privatfoto
kaptajn Per Kristian Madsen, at
lægge hus til. Arrangementet blev derfor gennemført som sammenskudsgilde i
privaten i Vassingerød.
Foreningen har over tid haft et meget stort antal skydepræmier, der alle
sammen er udlovet af egne medlemmer fra skydeglade deltagere til flere af foreningens formænd. Ud over de egentlige skydepræmier, som blev udlovet til bedste, næstbedste osv. skytte eller skydehold, havde foreningen også noget man kaldte flidspræmier. De blev formelt indført i 1918, hvor præmieringen var et sølv
tændstikæskeetui med foreningens våben (logo) i ophøjet tryk som første flidspræmie. Den kunne vindes af skytter, der havde deltaget i alle kredsens skydninger
og opnået højst pointtal uden at vinde præmie. Der udsattes 2 flidspræmier for
hver 10 skytter, der havde deldeltaget i samtlige kredsens skydninger.
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En lang overgang fra 1939 og ind til i hvert fald 1987 deltog FOUAT skytter i
de såkaldte KOP skydninger273. KOP står for Københavns Officersforeningers Pistolskydeklubber. Skydningerne foregik på Kalvebod ved København. Skytter fra
alle kredse kunne deltage.
Skydeudvalget
Der kan næppe herske tvivl om, at med sin ideologiske baggrund, har foreningen fra begyndelsen haft tovholdere på afviklingen af den vigtige disciplin,
som skydetræningen ansås at være. Nøjagtigt hvem disse medlemmer har været
hen over årene kendes ikke. Deres navne blæser i vinden, desværre. Intet havde
vel været mere på sin plads end at give disse brave mænd et par linjer med på vejen i dette jubilæumsskrift.
Løjtnant Svend A. Madsen figurerede flere gange i forbindelse med administration og tilrettelægning af skydninger i slut halvfjerdserne274. Og da han også
var nævnt i forbindelse med KOP skydningerne, må det antages, at han reelt har
været skydeudvalgsformand.
I 1980 var kaptajn S.J. Troels-Smith landsskydeudvalgsformand275. Samme
Troels-Smith sås nævnt i samme kapacitet i 1993. Desuden var han én af dem, der
– blandt mange andre – udlovede en skydepræmie. Afløser for Troels-Smith blev
major Niels Peter Tvede, formentlig i 1997. Major, translatør, Gregers Djørup
overtog funktionen i 2001, en funktion han endnu beklædte i 2016.

273

MEDDELELSER Maj-Juni 1979, side 2.
MEDDELELSER Maj-Juni 1977, side 2.
275
MEDDELELSER Januar-Februar 1980, side 2.
274

149

Distribution af informationer
Inden foreningen overhovedet blev stiftet, var det løjtnant Christian PetersenDan, der kommunikerede med interesserede parter i sagen. Det skete ad tre kanaler. Dels skrev han cirkulæreskrivelser til tidligere og samtidige officerer, som han
kendte adressen på. Han annoncerede også i Berlingske Politiske- og Avertissementsavis276 og endelig så havde han et godt talerør i det daværende Militær Tidende.
Som modydelse
for kontingentet fik
medlemmerne blandt
andet Militær Tidende og tillæg til samme tilsendt. Militær Tidende blev
udgivet to gange om
måneden, det samme
gjorde tillæggene, i
hvert fald i begyndelsen.

Det nævnes i en af de første udgaver af tillæg til Militær Tidende, at foreningen gennem det ”kan befordre en nærmere forbindelse med medlemmerne og holde dem á jour med den virksomhed, der udfoldes i de forskellige kredse” ligesom
man påpeger, at såvel Militær Tidende som tillæggene dertil kan ”lette den indre
forretningsgang, spare porto m.m.277” Men annoncer i Militær Tidende eller i Berlingske Adresse- og Avertissementsavis var ikke altid tilstrækkeligt. Man gjorde
også brug af postkort med trykt tekst, som vist her på siden. Hvad trykningen kostede vides ikke, men portoen var 3 øre i 1891.
Desværre for FOUAT gik Militær Tidende ind med udgangen af 1903. Man
kunne i Militær Tidende på årets slutning læse, at ”ifølge venskabelig overenskomst overtager Det Krigsvidenskabelige Selskab fra den 1. januar 1904 at regne
”Militær Tidende,” som derefter går op i det af selskabet udgivne ”Militært Tids-
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skrift278.” Det var ikke uden betydning da skiftet til Militært Tidsskrift skete, at en
af de centrale skikkelser i forbindelse med stiftelsen af Det Krigsvidenskabelige
Selskab var generalløjtnant J.J. Bahnson, i den periode formand for FOUAT. Redaktøren på Militært Tidsskrift netop da var kaptajn A.G. Nyholm, en officer
FOUAT skulle komme til at stifte nærmere bekendtskab med en del år senere. For
1904 og årene fremover fik FOUAT medlemmer Militært Tidsskrift tilsendt som
en del af deres årskontingent, præcis som det havde været tilfældet med Militær
Tidende i de forudgående 12 år.
To ting måtte medlemmerne fremover undvære. Dels var der i Militær Tidende en del billeder, i de fleste tilfælde portrætfotos af omtalte personer. Den plaisir
skulle man ikke have længere. Dels var der i Militær Tidende en del nekrologer og
andre former for artikler med biografisk tilsnit, også den facilitet blev udfaset med
overgangen til nyt tidsskrift.
Militært Tidsskrift blev indtil januar 1930 udgivet som et tidsskrift med to
månedlige udgaver. Herefter blev det indskrænket til en publikation med udgivelse
én gang om måneden og man ændrede format til det man i annonceringen kaldte
bogformat og man påregnede et omfang på ca. 40 sider pr. nummer.
Som det tidligere er redegjort for gled foreningen stille og roligt væk fra at
benytte Militært Tidsskrift som foreningsblad. Opslagene i Militært Tidsskrift blev
jævnt hen færre og færre samtidigt med at de blev stedse mindre oplysende. Dette
kunne ikke lægges tidsskriftet til last, men alene foreningen selv. Men man kunne
som et faktum konstatere, at der var flere og flere af foreningens medlemmer, der
valgte Militært Tidsskrift fra. Om det nu var fordi bladet ikke interesserede medlemmerne, eller det var fordi man følte at det var for dyrt, er vanskeligt at afklare.
Blot findes der belæg for at mene, at der jævnt hen havde været problemer med de
stadigt øgede priser for Militært Tidsskrift. Nettoresultatet for mange medlemmers
vedkommende blev, at der skabtes et kommunikationsmæssigt tomrum.
Foreningen valgte som konsekvens af dette at udforme et eget blad. Det blev
til MEDDELELSER. I 2006 nævnte landsformanden, generalmajor Jørgen Sverker Nilsson, i MEDDELELSER nr. 150, at man med hastige skridt nærmede sig
blad nummer 200, for – som det oplystes – der var jo gået 45 unummererede udgaver forud279. Tages dette citat for pålydende, og regner vi med, at der er udkommet 6 udgaver om året, som det senere har været kutyme, vil bladet have set
dagens lys som første udgave JULI-AUGUST 1974. Kuglerne kan være støbt tidligere. Major K. Hald holdt pennen fra begyndelsen. Bladet kom i første omgang
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til at bestå af et enkelt ark A4 papir, der var foldet til A5 størrelse og kom derved
til at fremstå som fire små sider, hvor foreningens logo prydede forsiden. Det var
formatet helt frem til begyndelsen af 1990’erne. Den oplysningsmæssige lakune
var derved principielt blevet lukket. Medlemmer, der ikke længere abonnerede på
Militært Tidsskrift, kunne nu også følge med i, hvad der skete i foreningen. De
første år, helt hen til midt i 1980’erne, var der dermed reelt to parallelle udgivelser
med oplysninger til medlemmerne. I 1979 blev posten som redaktør overtaget af
grosserer, løjtnant L.C.D. Hagström fra Københavns Kreds. Han skrev først videre
på de unummererede blade. Det blev til 18 af slagsen. Herefter overgik han til at
nummerere dem. Hagström kom til at stå for numrene 1 – 42. Med hensyn til produktion af bladene kan det af de tidlige bevarede numre af bladet ses, at det foregik på Handelstrykkeriet. Det må antages – idet der ikke findes dokumentation
herom – at de herefter er blevet trykt af redaktørerne selv eller på et tjenestested i
nærheden. Der var som nævnt tale om meget enkle, dobbeltsidede tryk med sort
tekst på hvidt papir. I 1988 flyttede ansvaret for bladet over til kaptajn M. Schultz
Hansen fra Fyns Kreds, og han kom til at stå fadder til de næste 42 numre, svarende til syv år bag redaktørpulten. Året 1995 var tidspunktet, hvor oberstløjtnant
K.V. Nielsen fra Københavns Kreds overtog redaktørstolen for MEDDELELSER.
Han kom til at være pennefører i forbindelse med udgivelse af numrene 85 til og
med 115, hvorefter han gav stafetten videre i 2001 til oberstløjtnant Svend C. Volden fra Midt- og Vestsjællands Kreds. Men Volden valgte imidlertid at søge andre
græsgange i 2004. Han kunne ikke sige nej til det privilegium, det var for ham, at
få æren af at formidle Hærens Militærhistorie. Major Mogens Pedersen, også fra
Midt- og Vestsjællands Kreds, tog herefter over. Han kom til at være skribent – og
endda en særdeles flittigt skrivende af slagsen – for numrene 140 til og med 187.
Men allerede i MEDDELELSER nummer 139 kom Mogens Pedersen til at sætte
sit særlige fingeraftryk. Det skete på den specielle måde, at han sørgede for, at der
– for første gang siden Militær Tidsskrift drejede nøglen om i 1903 – igen blev
vist billeder i informationsformidlingen til FOUAT’s medlemmer. Det startede
med et rastet sort-hvidt billede af den nye landsformand. Illustrationssiden blev
stedse bedre hen over årene efterhånden som de teknologiske muligheder på det
felt blev forbedrede. MEDDELELSER nummer 187, der er markeret som JanuarFebruar 2013, blev det sidste major Mogens Pedersen kom til at stå for som redaktør. Han kæmpede en forgæves kamp mod kræft. Han gik med en forestilling om,
at han kunne klare at være med til og med udgivelsen af nummer 190. Men således
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skulle det ikke være. Mogens Petersen stod i løbet af de forudgående godt otte år
for udgivelsen af numrene 140 til og med 187. I mindeord om Mogens Pedersen280
stod der at læse: ”Uden at forklejne tidligere redaktørers indsats udviklede han i
tryk, opsætning og illustrationer og i samspil med webmasteren MEDDELELSER
til et læseværdigt og anerkendt produkt. I sit netværk havde Mogens indblik og
adgang til aktuelle forhold, som han med saks loyalt tilpassede og formidlede til
foreningens medlemmer.”
I foråret 2013 overtog kaptajn Bjarne Skov Jensen fra Københavns Kreds arbejdet med MEDDELELSER. Bjarne kom indtil
videre – til og med dette skrifts udløb – til at redigere numrene 188 til og med 210. Sidstnævnte er
det nummer af MEDDELELSER, som bærer betegnelsen MEDDELELSER November – December 2016. Bjarne Skov Jensen var så også den redaktør, der kom til for alvor at bære MEDDELELSER ind i elektronikkens verden. Det var
mens han var redaktør, at MEDDELELSER mere
eller mindre blev udgivet elektronisk som et blad,
medlemmerne kunne og fortsat kan læse på
FOUAT’s hjemmeside eller downloade og printe Redaktør af MEDDELELSER, kaptajn
Bjarne Skov Jensen.
derfra. Men på samme gang kom Bjarne til at træFoto: FOUAT - 2013
de to skridt tilbage, idet han kom til at arve den
gamle metier med at være såvel redaktør som udgiver. Forklaringen var, at der
endnu i 2015 og 2016 var en lille restgruppe af medlemmer, der fortsat, mod betaling af fremstillingsprisen, ønskede at fortsætte med at få MEDDELELSER tilsendt i papirudgave. Indtil denne restgruppe af den ene eller anden grund opgiver
deres abonnement, vil et lille oplag af MEDDELELSER skulle trykkes og distribueres, hvilket som nævnt sker ved den flittige redaktørs mellemkomst.
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FOUAT hjemmeside på internettet
I 2002 mente daværende redaktør på MEDDELELSER, oberstløjtnant S.C. Volden, at det måtte være betimeligt for foreningen at forsøge sig på det nye
medie, internettet281. Han allierede sig med kaptajn
Peter Bjørn Thomsen, der også var fra Midt- og Vestsjællands Kreds, og som til daglig arbejdede med edb.
Peter Bjørn Thomsen startede ud med at forsøge sig
med HTML, som på moderne dansk står for HyperText Markup Language. Det er kort fortalt et formateringssprog, som man bruger til at definere, hvordan
Kaptajn Peter Bjørn Thomsen,
ens hjemmeside skal se ud i en browser, således at såMidt- og Vestsjælland Kreds,
vel tekst som links, billeder og hvad man nu har brug
FOUAT’s første WEB-master.
Foto: LinkedIn
for af andre elementer, kan komme til at se ud som
man gerne vil have det. MEDDELELSER blev lagt op
på internettet med en forside og nogle tilhørende undersider med de informationer, der var relevante for
foreningen. Den første hjemmeside fik ikke underligt
benævnelsen www.fouat.dk. Peter Bjørn Thomsen bad
i slutningen af 2012 om at måtte blive afløst som
WEB-redaktør, som det hedder. Til afløser for ham
trådte major Jørgen Houlberg Nielsen fra Københavns
Kreds til. JH tog stafetten som WEB-redaktør fra begyndelsen af 2013. Peter Bjørn Thomsen agerer dog
fortsat i kulissen som ”back-up” mand, som det hedder
Major Jørgen Houlberg
Nielsen.
i den jargon. Foreningens hjemmeside er nu siden efKøbenhavns Kreds,
teråret 2015282 placeret under et moderne format, der
WEB-redaktør.
dog i det ydre ikke ser meget anderledes ud end det
Foto: Privatfoto
gamle. Hjemmesiden kan bruges af alle medlemmer,
såvel de, der lader sig registrere som brugere (abonnenter) og alle øvrige. Abonnenterne har rettigheder til at skrive ”Medlem-til-medlem” indlæg og kan oprette
en såkaldt ”profil” på hjemmesiden. Den ændrede og for tiden (2017) gældende
hjemmesideadresse på internettet er https://wp.fouat.dk.
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Kontingent
Kontingentet til FOUAT blev i 1891 fastsat til 8,- kr. om året. Det er lidt vanskeligt at omsætte det beløb til nutidspriser, men den faglærte arbejder havde dengang en timeløn på 35 øre. Til sammenligning kan der nævnes, at et rugbrød dengang kostede 15 øre, og en liter mælk 10 øre283. Med et løseligt overslag vil det
daværende årskontingent i dagens priser (2016) ligge i omegnen af 750,- til 800,kr. Men hvad fik man så for pengene? Man fik medlemskabet, og man fik Militær
Tidende tilsendt. Tidsskriftet udkom to gange om måneden sammen med et tillæg,
der gik under betegnelsen ”MEDDELELSER til Foreningen af Officerer uden for
aktiv Tjeneste.”284 Endvidere havde man mulighed for at abonnere på bladet ”Vort
Forsvar” til halv pris. Medlemmer i København havde tillige mulighed for at låne
bøger på et bibliotek, som blev vartet af et af kredsens medlemmer. De af foreningens medlemmer, der var interesserede i skydning, kunne få lejlighed til at skyde
på gevær og pistol. Til den disciplin blev der stillet skydebaner gratis til rådighed,
og ammunitionen til skydningerne kunne købes til nedsat pris.
I år 1900 var kontingentet fortsat 8,- kr. om året. Fra det tidspunkt findes der
via Danmarks Statistik pris- og lønindekser, som gør det muligt at foretage en
umiddelbar sammenligning på tværs af alle priser og lønninger. Kontingentet i
1900 vil derfor i 2016 priser svare til ca. 550,- kr.
Kontingentet blev imidlertid fastholdt på de 8,- kr. helt frem til udgangen af
1960, hvor første samlede kontingentforhøjelse blev vedtaget. Det var indtil da
med andre ord blevet billigere og billigere at være medlem af FOUAT. Til sammenligning kan noteres, at kontingentet (de 8,- kr. i 1960) svarer til ca. 105,- kr. i
2016 priser. I 1961 kunne man så i Militært Tidsskrift læse, at Fællesstyrelsen året
i forvejen havde sat årskontingentet til 12,- kr.285, en forhøjelse på hele 50 %.
I 1979 var det årlige kontingent 40,- kr. I Københavns Kreds skulle man for
deltagelse i den derværende fugleskydningsklub betale 10,- kr. ekstra286.
Kontingentet blev i 1981 hævet til 50,- kr., hvoraf de 30,- kr. skulle gå som bidrag
til FOUAT fælleskasse, hovedsagelig til betaling af MEDDELELSER og andre
udgifter for arbejdet på landsplan, mens de resterende 20,- kr. var til rådighed for
kredsenes egne kasser287.
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Kontingentet i Københavns Kreds blev i 1992 fastsat til 85,- kr.288 og hos
Nordjyske Kreds blev det i 1995 fastsat til 100,- kr.289.
Københavnskredsen vedtog på generalforsamlingen i 2000290 at forhøje det
årlige kontingent til 150,- kr. Samme kontingent har man fastholdt i kredsen til og
med 2016. Altså kan man konstatere, at det er lykkedes kredsens kasserere at holde inflationen stangen i hele den periode.
FOUAT logo
FOUAT’s oprindelige logo
findes ikke nærmere beskrevet
i det arkivmateriale, der er
kommet for dagen. Men det er
meget i tråd med tilsvarende
mærker fra samtiden i Danmark såvel som i udlandet.
Der ses at være gjort brug af
rigsvåbnet og den danske kongekrone. Et enkelt motto ”For
Foreningsmærke fra 1892
Konge og Fædreland,” snor sig
over rigsvåbnet og under kronen. Skjoldholderne er to soldater. Til venstre en dragon med en karabin i højre hånd. Til højre en soldat af fodfolket i fuld feltmæssig
udrustning. Kanonrør ses at stikke ud på begge sider bag skjoldet, og i højre side
anes en skibsstavn. Det her viste foreningsmærke ses brugt fra 1892 og i årene
fremover. Efter datidens opfattelse har man i dette mærke kunnet se et smukt tegnet og en på passende vis fremstillet relation mellem forening, fædreland og kronen. Men det blev i årene efter afløst af et væsentligt ringere foreningsmærke, hvor man havde svunget båndet ned fra den tidligere placering til at ligge
under rigsvåbnet. Begrundelsen for dette ændrede
design er ukendt. Dette logo var i lange tider ikke
særlig synligt førend det blev støvet af og fik en
fremtrædende plads på FOUAT’s MEDDELELSER, da disse så dagens lys i 1974. Som det er
Logo fra 1991
nævnt ovenfor, skete der noget på det felt hen imod
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foreningens 100 års jubilæum. Man var i fællesstyrelsen blevet enige med hinanden om, at det eksisterende logo nok var ved at være udtjent, eller altmodisch og
klodset, som formanden, generalmajor N-Aa. Rye Andersen, udtrykte det291.
Det logo, der anvendes for nuværende, blev, da det blev lanceret i 1992, benævnt tidssvarende. Logoet blev til på foranledning af et idémæssigt indspil fra
premierløjtnant N.E. Beck fra Fyns Kreds på landsmødet i 1991. Man udskrev en
konkurrence292 og ifølge flyverløjtnant Franz Strehle, der på daværende tidspunkt
var formand for Nordjyske Kreds, indløb der flere forslag. Det vindende forslag
var udtænkt og designet af Per Erhorn Andersen fra Nordjyske Kreds. Beskrivelsen af logoet var som følger: De heraldiske kampsværd symboliserer med det kraftige fæste styrken og viljen til forsvar for kronen, der på én gang symboliserer Monarken,
Fædrelandet og FOUAT’s medlemmers aldrig
afsluttede tjeneste som officer i kronens værn.
De buede parér-bøjler er cirkelrene og symboliserer enhed293.
Omkring de formelle dele af logoet, altså
om det tilgodeser strengt heraldiske forskrifter,
agtede daværende formand, generalmajor NAa. Rye Andersen, at undersøge dette294. Det
skulle være sket i 1993. Men som tidligere
nævnt foreligger i Fællesstyrelsens arkiver ikke
noget om, at denne efterprøvning er foretaget.
En drøftelse af forholdet med Niels Georg Bartholdy i juni 2016 synes at godtgøre, at dette
ikke skete. Bartholdy fortalte, at han på davæForsidebillede fra MEDDELELSER nr.
74, Marts-April 1994.
rende tidspunkt var heraldisk konsulent i RigsBilledet
viser FOUAT’s plakette med
arkivet, og at han ville kunne have husket det,
Nordjyske Kreds’ navn foroven.
hvis logoet havde været forelagt. Bartholdy
Foto: Nordjyske Kreds
kendte generalmajor Rye Andersen personligt,
og var godt kendt med FOUAT. Han havde blandt andet ved flere lejligheder holdt
foredrag om heraldik i Københavns Kreds.
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Kigger man i MEDDELELSER nr. 74, Marts-April 1994, vil man se, at der
på forsiden af bladet findes et foto af en plakette med foreningens logo. På billedet
ses sværdenes klinger vist i sølv (hvid), mens man på bagsiden af samme blad kan
se et blazermærke med logoet, hvor klingerne er vist i guld (gul). Bartholdy oplyste under ovennævnte samtale, at hvis logoet havde været lagt op til godkendelse,
ville klinger i guld rent heraldisk ikke kunne være blevet godkendt. Derfor er det
dét logo, der er vist på billedet her på siden, der er det korrekte. Den nyeste anvendelse af FOUAT’s logo skete på et visitkort fra 2016, som man ønskede at
bruge i hvervningsmæssig henseende. Forslaget om et sådant blev fremsat af major Ole E. von Holck op til årsmødet i Højstrup 2016. Forslaget blev taget til efterretning, et antal visitkort blev fremstillet og fordelt til kredsene på årsmødet.
I efteråret 2015 opstod der en lidt kuriøs sag om netop logoet, som kom til at
berøre foreningen. Sagen drejede sig om, at man fra Kulturministeriets side havde
fundet frem til, at der rundt omkring i landet blandt virksomheder og foreninger
skete uretmæssig brug af kongekronen i firma- og foreningslogoer. Det ønskede
man at sætte en stopper for. En ny lov om emnet så dagens lys den 2. juni 2016.
Fra da af skulle alle virksomheder, foreninger m.fl. som formelt ikke havde ret til
at bære prædikatet ”Kongelig hofleverandør,” og som ønskede at bruge kongekronen i sit logo, ansøge om særlig tilladelse hertil. En forudsætning for godkendelse
af brugen var, at man kunne dokumentere en tilknytning til kongehuset. Det kunne
foreningen, og i august 2016 blev der fra Rigsarkivet meddelt, at FOUAT havde
ret til at anvende kongekronen i sit logo295.
”For Konge og Fædreland” stod der at læse på FOUAT’s logo gennem mere
end hundrede år. Dette til trods ejer FOUAT, som landsorganisation, ikke nogen
fane. Kun Fyns og Nordjyske kreds ejer en sådan.
Fugleskydningsklubben af 1912
Klubben var ikke som sådan en bestanddel af Københavns Kreds. Men reelt
var det i hovedsagen kredsens medlemmer, der fyldte op i rækkerne blandt klubbens medlemmer. Og som navnet antyder, var der tale om en fugleskydning, der
blev afviklet årligt og i tidens løb på flere forskellige lokationer. Den ses i 1970
fortsat at være vel gående, selvom man efterlyste nye medlemmer. Det årlige kontingent på 10,- kr. blev indkasseret af kredsens forretningsfører296.
Den generalforsamling, som Fugleskydningsklubbens afviklede i september
1978, blev omtalt i MEDDELELSER. Man kunne læse, at ”løjtnant Weidner, der
295
296

Elektronisk brev fra Rigsarkivet af 22. august 2016, journalnummer: 16/08767.
MEDDELELSER nr. 63, Maj-Juni 1992, side 2.

158

var klubbens formand, sekretær, kasserer og vel også bestyrelse, havde valgt sig
selv til dirigent og fik ved enetale myndigt og hurtigt generalforsamlingen overstået297.”
Gennem mange år var løjtnant C.G. Weidner formand for klubben298, og han
forblev på posten helt indtil sin død i 1980299. Efterfølger på formandsposten blev
løjtnant Svend A. Madsen300. Men interessen svandt ind, og i efteråret 1988 valgte
man at afvikle klubben. Man overførte dens kassebeholdning til Københavns
Kreds’ kasse, dog klausuleret således, at der skulle købes skydepræmier for pengene.
Ture og ekskursioner
Alle kredsene har gennem årene i eget regi arrangeret ture såvel i kredsenes
egne nærområder, som til mere fjerne egne.
Nordjyske Kreds især, men alle andre FOUAT kredse i øvrigt, har kunnet nyde godt af en række temamæssige turistrejser, hvor bagtæppet altid har været vævet i historiske linjer. Primus motor har været flyverløjtnant Franz Strehle, formand for Nordjyske Kreds. Aktiviteterne har stået på op til nu og gennem mere
end det det seneste kvarte århundrede. Strehle har stået for planlægning, tilrettelæggelse og selve guidningen på destinationerne. Hovedtemaet for rejserne indtil
Berlinmurens fald i 1989 var Polen og andre Østeuropæiske lande, dvs. tidligere
Warszawa-pagt lande. De samme områder har også været besøgt i det efterfølgende. Dog har den meget flittige rejseleder Franz Strehle også stået for ture til andre
rejsemål.
Frederiksborg Kreds havde i maj måned 1979 arrangeret en særdeles vellykket tur til Arnhem i Holland og Bruxelles samt Waterloo i Belgien. Man var selvkørende i 4 biler. Der var 16 med på turen med deltagelse fra flere kredse. Turarrangør var kredsens formand, oberstløjtnant Siegfried Høed med kaptajn Kragh
som guide på de historiske steder301. Samme Høed var i øvrigt meget aktiv turarrangør i sin formandsperiode.
Midt- og Vestsjællands Kreds og andre kredse har på samme vis kunnet trække på oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen. Han har været turarrangør og guide på
flere ture. Nogle af de rejser, Hans Jürgens ekskursioner har stået for gennemførel-
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sen af har været afviklet i regi af rejseselskabet Cultours. I hovedsagen har destinationerne været i det vestlige Europa, men ikke udelukkende.
Opslag om ture med de nævnte guider har over tid været annonceret i MEDDELELSER. Turene har rent temamæssigt i hovedsagen ligget inden for de emneområder, som foreningen ønsker at dække, jævnfør vedtægterne.
Kredsenes egne ekskursioner har i mange tilfælde ikke haft andet med
FOUAT at skaffe, end at det har været ture arrangeret for foreningens medlemmer.
Meget ofte med medlemmernes ledsagere som gæster.
Medlemstal
Foreningens medlemstilslutning har varieret en del hen over tiden. Ud over
den umiddelbart store tilslutning i 1891 ses der undervejs kun at være én signifikant tilstrømning af medlemmer. Det var under 1. verdenskrig, hvor medlemstallet

Figur 2
FOUAT’s medlemstal gennem foreningens 125 års eksistens

på det nærmeste blev fordoblet. Men også fra midten af 1930’erne og op til den
tyske besættelse i 1940 sluttede man mærkbart op om foreningen. Den deroute, der
ses fra 1952 og frem til 1985 – kun afbrudt af en enkelt opbremsning – bør læses
som større afgang af medlemmer end tilgang. De ”store” årgange, dels startskuddet i 1891, dels tilvæksten i 1914-21, gik helt enkelt hen og døde ud. Det forholdt
sig imidlertid ingenlunde sådan, at medlemstilgangen stagnerede på noget tidspunkt. På landsplan, set under ét, har der til stadighed været ny tilgang.
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Den 30. august 2016 havde FOUAT 320 medlemmer. Udviklingen i medlemstallet fremgår af figur 2.
Når det er sagt, må man tillige notere sig, at FOUAT gennem hele sin eksistens har haft problemer med publicity. Igen og igen træffer man i mødeprotokollerne på dagsordenspunkterne ”hvervning” og ”manglende tilgang af nye medlemmer”. Et næsten sarkastisk mundheld blandt forenings ledende figurer har
været: ”Ukendskabet til
FOUAT er næsten uden huller.” Danmark er et foreningsland par excellence.
En sociologisk undersøgelse
i 1980’erne viste, at den
gennemsnitlige
voksne
danske medborger var
medlem af 10 foreninger.
Set i det lys, giver det lidt
sig selv, at det er en vanskelig øvelse at hverve
nye medlemmer. Især de Her vises
steder i landet, hvor der i kopier af medlemskort
forvejen er velfungerende til FOUAT i de første år. Kortet skulle
af såvel landsformanden som af kredsformanforeninger med direkte, re- underskrives
den. Det var ikke ligefrem nogen nem opgave, man dermed
levante og jævnlige relatio- havde givet sig selv i foreningens ledelse.
ner mellem potentielle medlemmerne og et stedligt militært tjenestested eller organisation. At Forsvaret så
over årene tillige er blevet stedse mindre med færre officerer og et reduceret antal
tjenestesteder, gør heller ikke sagen nemmere.
Det lader foreningen sig ikke gå på af. FOUAT er, som det er nævnt flere
gange i det foregående, en god forening. Den er enestående i den forstand, at der
her gives et reelt tilbud til medlemmerne, i hovedsagen officerer fra alle tre værn
samt Hjemmeværnet og af alle uddannelsesmæssige baggrunde, om at komme i
godt kammeratligt selskab med ligesindede. Et forum, hvor man kan holde tråden
ved lige tilbage til det Forsvar, som i større eller mindre grad har udgjort en del af
medlemmernes tilværelse.
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