
 

2 lokale afdelinger i soldaterforeningen – nu 80 år hver! 
 
 
Soldaterforeningens medlemsblad i oktober beskrev ”vigtige og markante 
dage i soldaterforeningens historie” – 90 års stiftelsesdag i februar 2022 i 
Københavns-afdeling og nu 80 års stiftelsesdage i Nykøbing-afdeling i de-
cember og Vordingborg-afdeling til januar. 
 
Flotte mærkedage i vores gamle soldaterforening. Men hvorledes startede 
det egentlig hos de to nu 80’årige? 
 
I Nykøbing F. samledes en stor gruppe hjemsendte soldater fra 5. Regi-
ment den 6. december 1942 på ”Phønix” med henblik på af stifte yderli-
gere en lokal soldaterforening. Soldaterforeningen i København var stiftet 
10 år forinden og var allerede da udviklet med gode soldaterforenings- 
aktiviteter. 
 

Der viste sig allerede fra start meget stor opbakning på Falster – op mod 100 gamle soldater 
mødte frem! 
 
Initiativtagere var Kaj Petersen og Holger Jørgensen. De havde i forvejen agiteret stærkt for sam-
ling, og de kunne glæde sig over det store fremmøde til stiftelsesdagen. 
Initiativtagerne havde forberedt sig godt og havde inviteret daværende formand for soldaterfor-
eningen i København, H. Jellev, og en oberstløjtnant fra 5. Regiment i Vordingborg.  
Jellev havde medbragt Københavns-foreningens fane, som behørigt blev ført ind.  
 
Oberstløjtnanten repræsenterede regimentet og holdt tale – 
bl.a. nævnte han, at ”en soldaterforening er ikke en forening, 
hvor man samles til kaffe med blødt brød! Formålet er at 
dyrke kammeratskab, skydning og terrænsport, og at komme 
ud i den friske luft. Den forening, De står i begreb med at 
stifte, vil blive til ære for Dem selv, Deres land og for Deres 
regiment”.  
Et herligt oplæg ... 
 
Man gik herefter over til en stiftende generalforsamling. Som 
første formand valgtes tømrermester Kaj Petersen, og som 
første kasserer Mayland, og til bestyrelsen valgtes Holger Jør-
gensen, Aage Hansen og Poul Werner.  
 
Aktiviteterne i de følgende år var mange, og med god tilslut-
ning. Marchture, bankospil og sammenkomster med madkurv. 
 Selv øl og snaps kunne fremskaffes i krigsårene!  
I 1946 var der opfølgende faneindvielse på Hotel Baltic.  
 
Ved kig i foreningens forhandlingsbog får man indtryk af en god soldaterforening, som på mange 
måder lever op til at være ”Hæren bag Hæren”, og der er fortsat nu 80 år efter et fint sammen-
hold om soldaterforeningen i Nykøbing F. 
Gennem de 80 år har der kun været 4 formænd: Kaj Petersen, E.V.E. Jacobsen, Svend Petersen og 
– siden marts 1978 – Knud Jørgensen. 
 

Knud Jørgensen – lokalformand gennem 44 år! 



I 1946 havde soldaterforeningen i Nykøbing F. 388 medlemmer, men en stor del af dem overgik i 
1949 til en nyoprettet soldaterforening i Maribo. 
  
148 medlemmer forblev i Nykøbing F., - og i dag er foreningen samlingspunkt for 55 soldaterkam-
merater.  
 
 
Kun en måneds tid efter stiftelsen i Nykøbing F. satte gode 
initiativtagere en tilsvarende dagsorden i Vordingborg. Nu 
skulle også garnisonsbyen have en lokal afdeling i soldater-
foreningen! 
 
Søndag 17. januar 1943 var indkaldt til møde i Kirkeskovs-
pavillonen på foranledning af biografejer Orland Petersen. 
Mødet havde til formål at oprette en lokalafdeling af 5. Re-
giments Soldaterforening.  

60 hjemsendte soldater mødte frem suppleret med repræ-
sentanter fra de allerede oprettede lokalafdelinger i Kø-
benhavn, Møn-Bogø og Nykøbing F.  
Garnisonen var repræsenteret ved to oberstløjtnanter. 
 
Ved mødet besluttedes straks at oprette en lokalafdeling i 
garnisonens område, og Orland Petersen blev foreningens 
første formand.  
Otto Lund blev valgt til kasserer, og der valgtes en 5-mands 
bestyrelse med 2 suppleanter og 2 revisorer. 
 
Lokalafdelingens fane blev indviet 21. januar 1945 på Borggården, og første fanebærer blev Aksel 
Lüttermann - en funktion, som han ansvarsfuldt bestred i mere end 25 år! 
 
Skydning kom på programmet 3. august 1945, hvor foreningen afholdt sin første præmieskyd-
ning  i Ørslev. 40 deltagende skytter var mødt frem! 
 
Foreningens første formand fastholdt funktionen gennem 12 år. I marts 1955 blev han afløst af 
kaptajnløjtnant A. Døssing, og i marts 1962 blev salgschef J.P.V. Nielsen - senere Vordingborgs tu-
ristchef - valgt som formand.  
 
Ikke mindst i ”J.P.V.-tiden” udfoldede sig i 70’erne stribevis af store festlige arrangementer! Hvem 
blandt lokalafdelingens ældre medlemmer husker ikke de store og velbesøgte høstfester i vogn-
mandsgaragerne i Blangslev, hvor Præstø Amts Gymnastikforenings trægulve blev lagt over smø-
regravene, militære sløringsnet som ”vægge” skjulte oliepletterne, glade musikanter blev tilsagt, 
smørrebrødskurvene pakket ud og stribevis af mobile toiletter opstilledes.  
Festlige dage til den lyse morgen! 
 
J.P.V. stod også i spidsen for andre store arrangementer. I juni 1975 henlagde Danske Soldaterfor-
eningers Landsraad det store XV. Nordiske Soldater- og Marineforenings Stævne til Vordingborg 
Garnison med 240 nordiske soldaterkammerater som deltagere i 4 dage – et kæmpestævne med 
store krav til værtskab og besøgsprogram. 
 
Efterfølgende formænd for lokalafdelingen har været Ole Andersen, Knud Ole Bennekou, Leif V. 
Jensen og Erling Breiner, indtil nuværende formand Lennart Jacobsen tog over i 2004 efter Brei-
ners død.  

Lennart Jacobsen – lokalformand gennem 16 år 



 
Vordingborg-afdelingen er medlemsmæssigt i dag den største afdeling med 212 medlemmer. 
 
I begge afdelinger holder man optimalt kammeratligt samvær og skydefærdighederne ved lige i 
skydecentrene i Marrebæk og på Kulsbjerg. 
 
 

Stærk og Sej! 
 
Da de nye lokale afdelinger på Møn, på Lolland-Falster og i Vordingborg var stiftet, trådte soldaterforenin-
gens nyetablerede og koordinerende repræsentantskab i karakter.  
Nu skulle der samles medlemmer! 
 

Læs blot denne indtrængende opfordring udsendt i 1946: 
 
 

   

Gamle Soldater fra 5. Regiment! 
 
Da I aftjente Værnepligten ved vort gamle hæderkronede Regiment, lærte I, hvad kamme-
ratskabet virkelig betyder, og der er sikkert under Tjenesten ved Regimentet knyttet 
mangt et Venskabsbaand for Livet mellem Kammerater indbyrdes. 
 

  Dette Kammeratskab og disse Venskabsbaand kan I levende fastholde ved at melde jer 
ind i  5. Regiments Soldaterforening, hvis Hovedformaal er paa nationalt Grundlag at 
samle alle Soldater fra 5. Regiment for ved Sammenkomster og Møder at styrke og bevare 
den nationale Aand og Fædrelandskærligheden og for at fremme Kammeratskabsfølelsen 
mellem Medlemmerne. 
 

  5. Regiments Soldaterforening er Bindeledet mellem vort gamle Regiment og de hjem-
sendte Soldater, og  Foreningen udgiver hver Maaned et Medlemsblad, hvori bl.a. bringes 
Meddelelser om, hvad der sker ved Regimentet. Derfor, Kammerat, meld Dig ind i 5. Regi-
ments Soldaterforening og kom til vore Møder og Sammenkomster, og Du vil straks føle 
Dig hjemme der, hvor det virkelige kammeratskab er sat i Højsæde, og hvor den rigtige 5. 
Regiments Soldateraand findes. 
 

 Læg nu ikke denne Meddelelse bort, før Du har udfyldt vedhæftede Indmeldelsesblanket 
og sendt den til en af nedenstaaende Adresser: 
 

Københavns Afdelingen 
Afdelingen for Møn og Bogø 

Afdelingen for Vordingborg og Omegn 
Afdelingen for Lolland-Falster 

 
Repræsentantskabet for 5. Regiments Soldaterforening 

 
 
 

 


