En levende soldaterforening
… i sit livs efterår!
Af K.O. Bennekou, formand for Repræsentantskabet

Det var her i februar 85 år siden, at 5. Regiment - Falsterske Fodregiments Soldaterforening tog sin spæde
start til sit mangeårige og righoldige virke. Og nu – 85 år efter – er vi i soldaterforeningens
forretningsudvalg så småt begyndt at overveje, hvorledes vi om nogle år lukker, slukker og hænger fanerne
op!
En nedlæggelse af soldaterforeningen ligger bestemt ikke lige om hjørnet! Men det ligger i vore
overvejelser, at vi gerne selv vil planlægge og gennemføre foreningens afslutning og ”rydde op efter os”,
frem for at andre efterfølgende skal påtage sig opgaven.

Høj gennemsnitsalder
Falsterske Fodregiments Soldaterforening har samlet set over de 85 år gennemlevet stolte traditioner og et
respektfyldt samvirke med såvel vort regiment og de efterfølgende mange enheder i garnisonen, og
generelt med hele soldaterforeningsbevægelsen, og vi har hele vejen haft betydelig opbakning fra en stor
medlemsskare.
Det er faktisk bemærkelsesværdigt, at soldaterforeningen nu 35 år efter vort regiments endelige
nedlæggelse i 1982 fortsat har 535 medlemmer fordelt over de 4 afdelinger. Fødekæden til
medlemskartoteket forsvandt jo i princippet i 1982, og det er derfor en helt naturlig følge, at
medlemskredsens gennemsnitsalder i dag er relativ høj.

Det startede i 1932
Og hvorledes begyndte det så? – Den 10. februar 1932 samledes i København en lille kreds af
soldaterkammerater fra årgang 1928 og 1929 for at stifte en forening, hvis formål skulle være at fastholde
det kammeratskab, der var
opstået i tjenestetiden i 5.
Regiment. Resultatet blev en
soldaterforening, der fra start
fik navnet ”5. Regiments
Soldaterforening for
København” med H.
Torndorff som formand.
Foreningen fik i 1937 sin
første fane, og fra april 1942
trykte man de første
medlemsblade.
Også i 1942 oprettedes MønBogø og Nykøbing F.afdelingerne, og i årene efter
oprettedes afdelingerne i
Vordingborg (1943), Maribo
Festlige stunder undervejs - her fra Københavns-afdelingens 25 års jubilæum
(1949) og Nakskov (1955).
De nye afdelingers opståen fik Københavns-afdelingen til vedtægtsmæssigt at udnævne sig til
soldaterforeningens stamafdeling, og som overbygning i den samlede soldaterforening etableredes et
repræsentantskab.

Status i dag
De 4 eksisterende lokalafdelinger i soldaterforeningen i København, Vordingborg, Nykøbing F. og Lolland
(Maribo og Nakskov) er fortsat aktive med mødeaftener, skydning og fugleskydning etc. Hertil kommer den
lokale traditionspleje, flagdagen, Danmarks-Samfundet m.v.
I 3 af afdelingerne er
der i hver under 100
medlemmer, med
Nykøbing F.-afdelingen
som den mindste med
65 medlemmer.
Repræsentantskabet og
forretningsudvalget
koordinerer
sideløbende de større
opgaver –
traditionsplejen,
jubilæumsstævnet,
fællesskydningerne,
medlemsbladet,
samarbejdet med garnisonen, minde- og effektsamlingen og vore lokaler på kasernen.
Samlet set et ret betydeligt fastholdt engagement, der alt medvirker til, at vore soldaterkammerater –
mange på trods af høj levealder – holder fast i medlemskabet. Det er en god ting.
Men det er en uomtvistelig kendsgerning, at soldaterforeningen i stigende omgang modtager
underretninger fra pårørende til vore gamle soldaterkammerater om overgang til den såkaldte Ryes
Brigade.

Fremtiden
Det er en fast beslutning, at vore lokalafdelinger kan og bør fortsætte sit virke så længe, som de har lyst til,
og som økonomi, medlemsantal og bestyrelsesmuligheder tilsiger.
I soldaterforeningens forretningsudvalg forventer vi dog et behov for en omstrukturering, skønsmæssig
inden for det kommende tiår – en reduktion i antallet af lokalafdelinger til 3 og senere 2, afsluttende med
en samling af alle vore medlemmer i én forening, Falsterske Fodregiments Soldaterforening med –
geografisk set – tilknytning til Vordingborg Kaserne.
Fusionering af lokalafdelinger har en skarp udfordring i at motivere og fastholde soldaterkammeraternes
medlemskab. Det lærte vi specielt ved Møn-Bogø-afdelingens nedlæggelse i 1984. Det gik helt anderledes
fint i 2010 ved fusioneringen af Nakskov og Maribo afdelingerne til den samlede Lollands-afdeling. Det var
et fornemt foreningshåndværk.
Den udvikling, som vi står over for i vores soldaterforening, har også kendetegnet sammenlignelige
landsforeninger – Sjællandske Livregiments Soldaterforening, Slesvigske Fodregiments Soldaterforening,
Dronningens Livregiments Soldaterforening m.fl.

Vi skal lære af hinanden. I Slesvigske har man ved nedlæggelse af lokalafdelinger fastholdt en regional
kontaktmandsordning i området. Ingen lokalbestyrelse, ingen lokale arrangementer, men en lokal
repræsentant, som de lokale medlemmer kender og kan henvende sig til. Måske en mulighed for os?
Vi har en plan!
I soldaterforeningens forretningsudvalg har vi ingen faste planer for, hvorledes og hvornår vi afslutter
soldaterforeningens virke, men vi er så småt begyndt at lægge udfordringen ind i dagsordenen. En ”løs
plan” er allerede udmeldt nogle gange – at vi i 2032, som er 100-året for opstarten af Københavnsafdelingen, lukker, slukker, forbruger kassebeholdningen på et godt arrangement og afleverer vore faner –
med et stærkt håb om, at det i 2032 kan ske på ”vores kaserne” i Vordingborg!
Vi har i så fald i år nu taget hul på de sidste 15 år. Men de tilbageblevne soldaterkammerater er i 2032 så
også alle blevet 15 år ældre, og gennemsnitsalderen vil være meget høj.
Men det er i dag en vurdering, at en sådan plan vil være mulig.
Andre modeller for en tænkt afslutning på 5. Regiment – Falsterske Fodregiments Soldaterforenings virke
er bestemt mulige og bør frem i lyset! Intet er endnu besluttet.
Selv lyttede jeg på Vordingborg-afdelingens generalforsamling i marts til, at soldaterforeningen bør
overveje afviklingen af et samlet 90 års jubilæum i 2022 og derved få de soldaterkammerater med, som
muligt ikke lever til 2032. En tanke, som vi arbejder lidt videre med.
Men alle døre står åbne for synspunkter og ideer!

