
 
I 1973 indledte man forhandlinger mellem Danske Soldaterforeningers Landsraad, Marinefor-
eningen, Flyvevåbnets Soldaterforening og De Samvirkende Danske Forsvarsbroderselskaber 
med henblik på dannelse af et permanent samarbejdsorgan til styrkelse af forsvarsviljen og 
fremme af andre fælles interesser. 
 
Et forsøg fra generalmajor A.C.B. Vegger på at få dannet én stor almindelig forsvarsforening i 
lighed med Norges lykkedes ikke. 
 
På landsrådsmødet i 1975 besluttedes i Danske Soldaterforeningers Landsraad, at Landsrådet 
kunne indgå i et samarbejdsorgan med Marineforeningen, Flyvevåbnets Soldaterforening og 
De Samvirkende Danske Forsvarsbroderselskaber. 
 
 
Dette koordinerende samarbejde er i nyere tid kendt som FSM-Samrådet (Danske Forsvars-
broderselskaber, Soldater- og Marineforeningers Samråd), der blev stiftet den 12. december 
1975 med følgende hovedformål: 
 

• at styrke forsvarsviljen i det danske folk 
• at udbygge samvirket mellem kammeratlige foreninger, dannet af tidligere og 

nuværende værnepligtigt -, frivilligt - og fast personel fra de danske værn 
• at styrke samarbejdet med de nordiske militære kammeratforeninger, og 
• at repræsentere i fælles anliggender overfor centrale danske myndigheder og 

offentligheden, samt i internationalt samarbejde. 
 
Det blev ved stiftelsen forudsat, at de tilsluttede landsorganisationer skulle bevare deres ab-
solutte selvstændighed, og at Samrådets beslutninger skulle være enstemmige. 
 
Landsrådets præsident, oberst Ulf Jessen, var Samrådets første formand.  
I FSM’s ledelse indtrådte præsidenterne (landsformændene) samt yderligere ét medlem. 
 
FSM repræsenterede i 1975 ca. 85.000 medlemmer. Dette tal er i de senere år reduceret til 
omkring 65.000 medlemmer. 
 
På det foran beskrevne grundlag fortsatte det koordinerende FSM-samarbejde de næste 30 år 
med skiftende 3-års formandskab, og typisk med 2 møder årligt.  
I de senere år har det koordinerende arbejde også omfattet såkaldte informations- og kon-
taktmøder med ledelserne i de regionale samvirker. 
 
 
I 2005 besluttedes at søge det koordinerende lederarbejde i soldaterforeningsbevægelsen 
forstærket, ikke mindst på et signal fra Forsvarsledelsen om, at man kunne ønske sig en me-
re entydig kommandovej i kommunikationen med soldaterforeningerne. Andre problemstillin-
ger i relation til FSM førte til forslag om, at samarbejdet primært måtte koncentreres om sol-
daterforeningerne i de 3 værn, men med mulighed for, at andre forsvarspositive landsorgani-
sationer efter ønske kunne indgå i samarbejdet. 
 
Samtidig var udgangspunktet, at samarbejdet skulle signalere et koordinerende ledersamar-
bejde. 
 
 
På et møde i Korsør den 27. marts 2006 blev det besluttet, at et oplæg til etableringen af 
Danske Soldater- og Marineforeningers Koordinerende Ledergruppe – DSM, skulle 
nyde fremme – og videreføre det hidtidige arbejde i FSM. 
 

Danske Soldater- og Marineforeningers 
Fællesråd 



Ledergruppen i henholdsvis Danske Soldaterforeningers Landsraad, Marineforeningen og Fly-
vevåbnets Soldaterforening underskrev de nye vedtægter den 20. april 2006 – nu med føl-
gende beskrevne formål:  
 

Ledergruppens formål og opgave er at varetage og koordinere det ledende samarbejde 
mellem de i § 1 stiftende organisationer ved  

 
at  varetage soldaterforeningsbevægelsens information til og kommunikation med Forsva-
rets øverste ledelse og andre komponenter i og med tilknytning til Forsvaret,  
 
at  engagere sig i forhold, der relaterer til det danske forsvar, til dels i samarbejde med 
Folk & Forsvar,  
 
at  gennemføre udadvendt information til offentligheden med støtte til Forsvaret og stil-
lingtagen til forsvarspolitiske forhold etc.  
  
stk. 2 
Ledergruppen har til opgave at varetage soldaterforeningsbevægelsens interesser i Folk & 
Forsvar. For at opfylde denne opgave tilstræbes til stadighed at have mindst én repræ-
sentant i Folk & Forsvars bestyrelse. 
 
stk. 3 
Ledergruppen er ledende bindeled til landets regionale soldatersamvirker og medvirker 
aktivt til at udbygge disse. 
Der gennemføres løbende kontaktmøder med samvirkeledelserne. 
 
stk. 4 
Ledergruppen varetager forbindelsen til og samarbejdet med de nordiske militære kam-
meratforeninger og andre tilsvarende internationale forsvarspositive organisationer. 

 
Men allerede i januar 2007 blev det fornødent på ny at ændre konceptet, idet De Samvirken-
de Danske Forsvarsbroderforeninger fremsatte ønske om at genindtræde i det koordinerende 
ledersamvirke. På et par ledermøder i årets løb blev den ønskværdige organisationsform af-
klaret, og kommende indsatsområder blev defineret. 
 
I januar 2008 blev der forberedt en tilpasning af vedtægterne, og de 3 værns soldaterfor-
eninger blev på ny suppleret med Forsvarsbrødrene – nu under navnet ”Danske Soldater- 
og Marineforeningers Fællesråd” og fortsat med DSM i daglig tale. 
 
De nye vedtægter blev – med uændret formålsparagraf – enstemmigt godkendt den 8. april 
2008.  
Samme dag valgtes Forsvarsbrødrenes præsident, oberst Karl Erik Nielsen til ny DSM-
formand. 
 
Det koordinerende lederarbejde har med dette udgangspunkt taget fat på soldaterforenings-
bevægelsens fremtid.  
 
 
DSM-ledergruppen består i 2009 af: 
 

De Samvirkende Danske Våbenbroderforeninger 
 Karl Erik Nielsen (formand) 
 Georg Weybøll (sekretær) 
 
Danske Soldaterforeningers Landsraad  

 Jan Brun Andersen 
 Ole Bennekou 
 
Marineforeningen   
 Jens Ole Løje Jensen   
 Kurt Flatau   



 
Flyvevåbnets Soldaterforening  
 Kaj F. Clausen  
 Poul Møgelvang  

  
 

 


