Endnu en gang - rigtig hjertelig velkommen.
Bestyrelsen i KSS er rigtig glade for at se jer alle sammen her i dag, hvor vi fejrer 'Københavnske
Soldaterforeningers Samvirkes' 100-års jubilæum.
En særlig velkomst og tak skal lyde til vores inviterede gæster: formanden for 'Danske Soldater- og
Marineforeningers Fællesråd' kommandørkaptajn Steen Engstrøm, der dog endnu ikke er nået frem
hertil, så er det bestyrelsesmedlem i 'Danske Soldaterforeningers Landsraad' Arne S. Lorentzen,
landsnæstformand i 'Danmarks Veteraner' Jens Winther Andersen, vice-præsident Øst i De
Danske Forsvarsbroderselskaber Georg Ferdinandsen og formanden for De Danske
Forsvarsbroderselskaber i København Gert Poulsen.
Bestyrelsen har desværre modtaget afbud fra Kommandanten i København oberst kammerherre
Mads Rahbek, oberstens næstkommanderende som Kommandant i København kommandør Jens
Bjørnsteen, fra præsidenten for 'Danske Soldaterforeningers Landsraad' oberst Christian Arildsen,
fra landsformanden for 'Danmarks Veteraner' oberst Niels Hartvig Andersen, fra Flyvevåbnets
Soldaterforenings landsformand oberstløjtnant Leif Giebel, fra Kommandanten i Kastellet major
Allan Bo Petersen og fra formanden for Flyvevåbnets Soldaterforenings afdeling Værløse-Jonstrup
Kaj Clausen, der tillige er næstformand i KSS. Kaj er jo turistbuschauffør, og dem er der jo rift om
nu om dage...
Derudover er der enkelte andre inviterede, som vi desværre ikke har hørt fra, men mon ikke de
dukker op i løbet af eftermiddagen...? - vi skulle faktisk kunne være 54 her i dag.
Under alle omstændigheder: alle I fremmødte gæster viser Samvirket en rigtig flot opbakning og
støtte.
Lad mig nu se lidt tilbage til Samvirkets begyndelse - uden at jeg skal fortabe mig alt for meget i de
historiske kendsgerninger.
Soldaterforeninger, som vi kender dem i dag, blev - for den førstes vedkommende - stiftet sidst i
1800-tallet, nemlig 'Garderforeningen i København' i 1885, fulgt af 'De Danske Pionerforeninger' og
'Kystartilleriforeningen' i 1909, '1. Regiments Soldaterforening' (i dag 'Danske Livregiments
Soldaterforening') i 1910, 'Danmarks Marineforening' i 1913 som nogle af de allerførste.
I takt med etableringen af flere og flere Soldaterforeninger opstod der behov for bedre at kunne
udnytte ressourcerne i et øget samarbejde mellem de efterhånden op imod 100 forskellige
foreninger. Derfor dannedes i 1919 paraplyorganisationen 'Danske Soldaterforeningers
Fællesudvalg' (DSF), og i det regi kunne man optræde samlet, med én stemme, og dermed med
større vægt over for offentlighed og myndigheder.
DSF ændrede i 1936 navn til 'Københavnske Soldaterforeningers Samvirke' (KSS), - ikke mindst
som en konsekvens af, at det landsdækkende 'Danske Soldaterforeningers Landsraad' (DSL)
samme år blev stiftet.
Lad mig så vende mig mod ’Københavnske Soldaterforeningers Samvirkes’ væsentligste symboler nemlig vores faner: den silkefane I ser her bag mig, stammer tilbage fra 1930'erne. Den har været
brugt flittigt helt frem til 2007, og det bærer den desværre nok også lidt præg af…
Af de påmonterede faneplader fra 1930’erne fremgår i øvrigt navnene på bl.a. den daværende
kommanderende general (som det jo hed dengang), generalløjtnant Anders Gjedde Nyholm, og den
daværende Samvirkeformand i København, E. Jerichau.
I 2007 modtog KSS så en ny fane - den I ser derovre. Den blev behørigt indviet i forbindelse med
afholdelsen af Samvirkets årlige 'Soldatens Dag'-arrangement på Frederiksberg Rådhus den 9.
oktober samme år.
Fanen blev ført ind under overværelse af omkring 200 tilstedeværende, og de tre søm blev slået i
efter forskriften af hhv. forsvarsminister Søren Gade, af Chefen for Forsvarsstaben viceadmiral Tim
Sloth Jørgensen og af Kastellets daværende Kommandant major Jørgen Kold. At netop major Kold
fik denne mulighed, skyldes uden tvivl, at Samvirket - op gennem alle årene - er tilladt at benytte
faciliteter i Kastellet.

Mens vi nu er ved fanerne, vil jeg gerne nævne KSS' mangeårige trofaste fanebærere: først er det
Peter Christensen Parbst fra 'Falsterske Fodregiment/5. Regiments Soldaterforening', så er det
Jørgen Palm Steffen, ligeledes fra 'Falsterske Fodregiments Soldaterforening', og så er det Erik
Becker fra 'Københavns Pionerforening', - Erik måtte desværre melde afbud her til formiddag.
Men alle tre skal I have en stor tak for jeres indsats gennem mange år.
DSF og KSS har, siden starten i 1919 og indtil i dag, haft i alt 15 formænd.
Antallet af tilsluttede foreninger under paraplyen er svinget en del gennem årene, ligesom vi jo også
har set det med forsvarsviljen i befolkningen.
Som ét ud af landets i alt 15 aktive Soldatersamvirker i dag, samler vi i KSS 13 Soldater- &
Marineforeninger i Stor-København og på Frederiksberg, og jeg vil gerne nævne dem alle:
- 1. Regiment/Danske Livregiments Soldaterforening
- Amager Marineforening
- Danmarks Veteraner i København
- De Allieredes Danske Våbenfæller
- Falsterske Fodregiments Soldaterforening
- Flyvevåbnets Soldaterforenings afdeling Værløse-Jonstrup
- Frederiksberg Marineforening
- Gardehusarforeningen i København
- Kystartilleriforeningen i København
- Københavns Pionerforening
- Luftværnsartilleriforeningen
- Militærpolitiforeningen i København
- Slesvigske Fodregiment afdeling Sjælland
Af disse 13 medlemsforeninger er så mange som 10 repræsenteret her i dag - tak skal I have for
det.
Soldatersamvirkerne er i øvrigt i dag solidt forankret under paraplyorganisationen ’Danske Soldater& Marineforeningers Fællesråd’.
I 1974 lykkedes det for KSS at opnå en kongelig protektion, idet Hans Kongelige Højhed Prins
Henrik velvilligt påtog sig hvervet som Samvirkets protektor.
Det har været et meget stort privilegium og en stor glæde for Samvirket, først at opnå, og siden at
varte denne protektion gennem næsten halvdelen af Samvirkets levetid.
Efter Prinsens død i 2018 ønskede Kongehuset desværre ikke at fortsætte protektionen, og dermed
mistede vi i Samvirket grundlaget for at anvende Kongekronen i vores logo.
I en længere årrække arrangerede KSS årligt 'Soldatens Dag' - en meget populær og udadvendt
manifestation af Soldaterforeningsbevægelsens indbyrdes sammen-hold og kammeratskab i
Hovedstadsområdet.
Med indførelsen af 'Den Nationale Flagdag' i 2009 ophørte 'Soldatens Dag'-arrange-menterne
imidlertid, bl.a. fordi vi oplevede en vigende interesse og opbakning fra Forsvarets side og blandt
medlemsforeningerne, og også fordi der efterhånden ikke var den fornødne økonomi til at
opretholde denne årlige markering.
I stedet har KSS i de seneste år medvirket aktivt med vores fane i ’Flagdagen’ på Frederiksberg
Rådhusplads.

Blandt de aktiviteter KSS' bestyrelse i dag står for og koordinerer, er fælles årlige
skydekonkurrencer på hhv. 15- og 50m, årlig generalforsamling, medlemsforeningsformandsmøder,
kranselægninger sammen med bl.a. Københavns Kommandant, ’Frihedskampens Mindefond’, ’De
Allieredes Danske Våbenfæller’ og ’De Danske Forsvarsbroder-selskaber’ i København ved
nationale mindesmærker og krigergrave, deltagelse med faner & flag ved nationale og kongelige
begivenheder, bl.a. i samarbejde med 'Danmarks Veteraner', afholdelse af fælles foredrag og
udflugter samt årlige fælles bankospil for de 13 medlemsforeningers medlemmer.
Det kræver selvsagt alt sammen et stabilt økonomisk fundament.
Også ved denne lejlighed vil jeg gerne, på bestyrelsens og hele Samvirkets vegne, rette en stor tak
til Københavns Pionerforening, der i 2014 skænkede KSS en større fondsportion. Uden den ville vi
faktisk ikke have været i stand til at markere vores 100-års jubilæum her i dag - så derfor: en meget
stor tak fra alle os andre i Samvirket til alle jer i Københavns Pionerforening.
Jo, det er vanskeligt at drive soldaterforeninger i disse år, og der skal virkelig tænkes kreativt og 'ud
af boksen' rundt omkring for at holde skruen i vandet og udvikle foreningerne i en tid, hvor især
samfundstilbuddene til den yngre generation, som vi jo på sigt skal 'leve af' - sammenholdt med den
hastige teknologiske udvikling - er klare udfordringer for os.
I KSS bestyrelse beklager vi den tendens vi oplever i nutiden, - nemlig en dalende interesse i
befolkningen for Soldaterforeningsarbejdet. Det påvirker medlemstallet og opbakningen negativt, og
vi oplever med mellemrum, at foreninger må lukke.
Vi er Forsvarets gode ambassadører i civilsamfundet, men det budskab er desværre ikke trængt
tilstrækkeligt igennem rundt omkring os. Heri ligger der en stadig udfordring, som vi skal tage op og
gøre noget mere ved.
I KSS giver vi ikke op! - for nu har vi klaret os godt gennem de første 100 år, og vi skylder ikke
mindst vores forgængere i Soldaterforeningsbevægelsen, men også samtiden, at fortsætte arbejdet
ufortrødent.
Her er nøgleordene 'korpsånd', 'sammenhold' og 'kammeratskab' lige så vigtige i dag, som de var
for 100 år siden, da Samvirket blev stiftet.
Inden jeg slutter min tale, er der nogle af de tilstedeværende, der fortjener bestyrelsens tak:
- først og fremmest gælder det mine to nulevende forgængere i formandsstolen - Per Küster, der
var Samvirkets formand fra 2006-12 - Per er desværre ikke til stede, - og Ole Breitenstein,
Samvirkeformand fra 2012-16 - skal vi give dem begge en hånd?
- dernæst gælder det vores værter her i dag, afdelingsformand og pens. seniorsergent Leif
Larsen og næstformand her i Københavns Marineforening Karl Erik Knaack - en hånd?
- så er det musikerne fra Københavns Marineforenings Musikkorps, der så fremragende har
underholdt os - selv om de har forladt skal de da også have en hånd,
- og så en tak fra mig som Samvirkets formand til KSS bestyrelse, der arbejder hårdt, seriøst,
målrettet, ufortrødent, ustandseligt, uafladeligt, konstant og hele tiden med opgaverne…,
- og endelig en stor tak til jer alle sammen, for at I er mødt her i dag og er med til at fejre KSS’
store jubilæum!
Og så skal jeg naturligvis også - på bestyrelsens og egne vegne - takke for alle de flotte gaver
Samvirket har modtaget her i dag - dem er vi oprigtigt glade for, skal I vide.
Jeg vil slutte her med at bede jer rejse jer,
så vi sammen kan udbringe et trefoldigt leve for
'Københavnske Soldaterforeningers Samvirke'.

