
Jubilæumsskrift ved 100 Aars Jubilæet 1979.  

I 1859 stiftedes i København selskabet DE DANSKE VAABENBRØDRE. Det var en forening af mænd, der 

i krigstid havde hørt til hær eller flåde. Foreningen formål var at holde minderne fra krigen i hævd, at arbejde 

for bedre kår for invaliderne såvel som for de øvrige medlemmer ved oprettelse af en hjælpe, syge- og 

begravelseskasse, at skabe et pensionsfond for trængende våbenbrødre og disses enker og endelig at knytte 

medlemmerne fastere sammen.  

Denne forening begyndte med meget få medlemmer, men snart voksede dette stærkt, og filialforeninger 

opstod rundt i landet, således at der i 1876 var i alt 30.130 medlemmer. Samme år blev der delvis lukket for 

tilgang af nye medlemmer, og i 1878 blev der helt lukket, hvorefter medlemstallet gik jævnt ned, efterhånden 

som veteranerne døde.  

Ude i provinsen var samtidig dannet lignende foreninger, hvis medlemmer vel havde stået i rækkerne, men 

ikke deltaget i noget felttog. Da våbenbrødrene endelig lukkede helt for tilgang, kom der forøget fart i disse 

foreninger, som allerede da kaldtes Forsvarsbroderforeninger. Disse foreningers formål var som 

våbenbrødrenes: at samle medlemmerne om fælles fornøjelser, ligesom man også skulle yde støtte til 

trængende kammerater. I 1883 fandt disse foreninger sammen til et samvirke under navnet 

LANDSORGANISATIONEN DE DANSKE FORSVARSBRØDRE med Kongen som protektor.  

I begyndelsen af 1879 bredte tanken om en Forsvarsbroderforening sig blandt gamle soldater i Silkeborg, og 

i slutningen af marts blev foreningen stiftet i Silkeborg Håndværkerforening. Den første bestyrelse kom til at 

se således ud: Tandlæge Warming, formand, sognefoged P. Rasmussen, Rustrup, lærer Ipsen og kommis 

Jaede, Silkeborg, gdr. Chr. Andersen, Abildskov, gdr. Petersen Svejstrup, Mollerup og sagfører Hammer 

som kasserer.  

Der indmeldtes straks ca. 50 medlemmer, og grunden var lagt til DE DANSKE FORSVARSBRØDRE for 

Silkeborg og Omegn.  

Siden da er der nu gået 100 år. Mange medlemmer har i disse år støttet idéen i Forsvarsbrødrenes arbejde. 

Mange bestyrelser har lagt et godt arbejde i Forsvarsbrodersagen, og mange formænd har foreningen haft 

gennem de 100 år.  

Af pladsmæssige hensyn må vi nok indskrænke os til fortælle lidt om formændene, der jo som tidligere 

nævnt var tandlæge E. Warming som den første. En årrække var skolebestyrer J. P. Andersen afløser under 

Warmings sygdom, men fra 1882 til 85 var Warming atter på formandsposten og afløstes af tobaksfabrikant 

Chr. Christensen.  

I 1911 var et svigtende helbred årsagen til, at han ikke ønskede genvalg, og ny formand blev buntmager B. P. 

Johansen. Da han i 1917 flyttede fra byen valgtes manufekturhandler Hans Damgård til formand, hvilket 

varede til 1927, da han også fraflyttede Silkeborg. Indtil 1940 var det nu træhandler Søren Andersen, som 

havde formandsposten, og hans afløser var bankdirektør C. O. Thorsen. I 1954 ønsede Thorsen afløsning, og 

det blev overpostbud P. Chr. Sørensen, der indtil 1962 varetog posten. Formand de næste 2 år var værkfører 

Laur. Andersen, og han efterfulgtes i 1964 af foreningens nuværende formand Sv. Sølvsten Sørensen.  

Skiftende tider og skiftende meninger har naturligvis præget Forsvarsbroderforeningen, men et godt 

kammeratskab og sammenhold gennem disse 100 år har været grundlaget for, at vi i dag stadig har vor gamle 

forening.  



Som et udslag af tidernes skiften skal her nævnes, at det nu ikke kun er mænd, som kan optages i DE 

DANSKE FORSVARSBRØDRE. Hvis lokalforeningerne er indstillet på det, må de – efter vedtagelse på 

landsmødet i 1977 – optage kvinder, som har aftjent deres værnepligt i forsvaret eller i Hjemmeværnet.  

Ligeledes er det heller ikke mere kun tidligere soldater, som kan optages som medlemmer. I Silkeborg kan 

enhver, der har forrettet mindst 1 års tjeneste i Hjemmeværnet optages som medlem.  

Når vi ved, hvor få soldater, der udskrives til tjeneste i disse tider, så må vi nok også se det urealistiske i 

fortsat kun at træde de vante veje.  

Vor gamle forening kan holde sig evig ung, men det kræver, at den er vågen for det, som rører sig blandt  

FOLK, FORSVAR OG FORSVARSBRØDRE.  

   

Ved 100 års jubilæet havde selskabet følgende bestyrelse.:  

Overværkfører Sv. Sølvsten Sørensen, formand, fuldmægtig Hans Aaboe-Sørensen, næstformand, værkfører 

Egon Laursen, fmd. for skydeudvalg, fuldmægtig Freddy Laursern, kasserer, bådfører Gunner Mikkelsen, 

vulkanisør Egon Pedersen, ekstrapostbud H. Nelleman Petersen.  


