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Præsidentens hjørne 

 
Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: 
 

 
De mistede en 
søn og bror 
 
Danmark har valgt 
at være til stede i 
flere lande, der har 
et behov for, at 
nogen hjælper dem. 
Det har vi en lang 
og god tradition for.  
 
Vore soldaterkam-
merater kommer 
ikke alene med en 
god uddannelse. De 
kommer fra et land, 

der har haft det privilegium at kunne give dem 
en frihed til at tænke og tale, og til at få en ud-
dannelse og en række holdninger, baseret på 
ikke blot vores velfærdsstat, men navnlig på vo-
res demokratiske livsform. 
 
Familier i bekymring 
Men der er naturligvis en bagside af denne me-
dalje. Lige så længe vi har soldater ude, lige så 
længe vil en række familier leve herhjemme i 
usikkerhed og bekymring. Det værste kunne jo 
ske. Og det er desværre sket for nogle – heldig-
vis få – familier. Og vi andre kan kun dele deres 
sorg, kan kun føle medynk og håbe for dem, at 
de trods alt vil evne at leve videre. 
 
Den unge officer gav sit liv 
Sådan en familie har vi hørt en del om i den se-
nere tid. De mistede deres søn og bror. De mi-
stede noget af det, der var mest værdifuldt for 
dem. Den unge officer gav det dyrebareste, han 
kunne, nemlig sit liv.  
Ikke i en fair kamp, om man kan kalde det så-
dan, men ved en ussel terrorhandling, ingen kan 
beskytte sig 100 % imod. 

Denne familie har valgt at arbejde politisk med 
deres tab. Man kan forstå på pressen, at faderen 
hele tiden har været stærk modstander af søn-
nens valg om at tage til Irak. Og vi kan alle sætte 
os ind i faderens frustration over, at netop hans 
søn måtte betale med sit liv. 
 
Retten til synspunkter 
Vi kan være uenige i familiens politiske valg, og 
jeg personlig er helt uenig med familiens politiske 
valg.  
Men noget af det, der er karakteristisk for os som 
soldaterkammerater til denne unge mand er, at 
selv om vi er uenige, så vil vi dø for familiens ret 
til deres synspunkter på samme måde, som den 
unge mand havde valgt at være rede til at dø for, 
at andre – befolkningen i Irak for eksempel – 
skulle få mulighed for også at være uenige, og få 
mulighed for at tale og tro, som de ønsker. 
 
Vi er stolte over vort demokrati 
Når derfor denne familie vælger at arrangere 
mindehøjtidelig foran Christiansborg, når familien 
vælger at deltage i forsøget på at skabe en rets-
sag mod statsministeren vedrørende den danske 
deltagelse i operationerne i Irak, så glæder vi os 
over, at vi lever i et land, hvor sådan noget kan 
lade sig gøre, selv om vi er dybt uenige med 
familien, og vi er stolte over vores demokrati. 
 
Ligesom vi er stolte over, at danske unge mænd 
og kvinder, og for den sags skyld også ældre, er 
rede til at sætte livet på spil for, at andre kan få 
det lige så godt, som vi har det herhjemme, og 
stolte over den indsats, de gør og har gjort gen-
nem mange år, og under ofte meget risikofyldte 
omstændigheder. 
 
Jeg er stolt over at være dansker, og jeg er stolt 
over at være soldat. 
 
Et godt og fredsbringende nytår til alle soldater-
kammerater og Jeres familier. 
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I sagens gode tjeneste … 
 
Det har altid været kotyme, at soldaterforenin-
gerne har haft en vis hævd for at kunne komme 
på de militære tjenestesteder og afvikle arran-
gementer – bestyrelsesmøder, jubilarstævner 
etc. 
 
Det mest almindelige har vel været, at en sol-
daterforening i Hæren tilknyttet et bestemt 
regiment har benyttet den kaserne, man tilhør-
te. 
Det har naturligvis ikke været lige så enkelt for 
de maritime enheder og Flyvevåbnets forenin-
ger på grund af den større spredning på tjene-
stestederne. 
Men man har alligevel kunnet løse problemet 
med velvilje fra de enkelte tjenestesteder. 
 
Nu er der snart ikke mange ”aktive” kaserner 
tilbage, og det er tiltagende vanskeligt for sol-
daterforeningerne at få plads. Samtidig er det 
blevet dyrere at komme på kasernerne. 
 
Men faktisk har vi – skaren af frivillige gamle 
soldater – indtryk af, at der heller ikke mere er 
råd til ”at have os rendende”. Vi bliver præsen-
teret for udgifter blot ved at låne et enkelt lille 
lokale, og det bliver let en belastning for øko-
nomien i de små foreninger med skrumpende 
medlemstal. Og så er der en fare for, at nogen 
”kører træt”. 
 
Det er synd. Forsvarets ledelse bør indse nytten 
af at skabe opbakning til os, som skaber op-
bakning til Forsvaret. Det er ikke penge, vi 
beder om, men blot lidt ”husly” til vore aktivite-
ter – i sagens gode tjeneste. 
 

Benny Horn 
Vicepræsident i 

Kystartilleriforeningen 

Nyhedsbrevet Vedetten udsendes af 
Danske Soldaterforeningers Landsraad 
 
Protektor:  Hendes Majestæt Dronningen 
 
Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et 
samarbejde mellem 29 tilsluttede landsforeninger med 
40.500 medlemmer inden for soldaterforeningsbevæ-
gelsen i Hæren. 
 
Landsrådets adresse: 
Rigensgade 9, porten th. 
1316  København K 
 
Nyhedsbrevets redaktion og administration: 
Solagervej 4 
4653  Karise 
tlf.  56 78 85 14  -  20 24 86 33 
dsl.vedetten@mail.dk 
www.soldater.dk
 
Redaktør:  Knud Ole Bennekou 
 
Nyhedsbrevet udsendes hver måned til landsforenin-
gerne tilknyttet Landsrådet, til samarbejdspartnere, 
medlemmer af Forsvarsudvalget, Forsvarets ledelse, 
nordisk samarbejde etc., samt i øvrigt til alle, der 
måtte ønske at modtage nyhedsbrevet via maildistri-
butionslister eller pr. post. 
 
Alle til - og frameldinger meddeles til nyhedsbrevets 
administration. 
 
Indsendte indlæg, der bringes i nyhedsbrevet, dækker 
ikke nødvendigvis Landsrådets holdning. 
Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. 
 
Deadline for indsendelse af materiale til nyhedsbrevet 
er den 20. i måneden forud for udsendelse ved må-
nedsskiftet.  
 

 

 
 
Vedetten ønsker alle sine læsere et 
 

 

godt nytår! 
 
 
med ønsket om, at 2006 vil blive et godt og virk-
somt år for soldaterforeningsbevægelsen. 
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Aktivitetsoversigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Januar: 
8. januar Folk & Forsvar   Nytårsgudstjeneste i Kastelskirken 
12. januar Danske Soldaterforeningers Landsraad FSM-lederkontaktmøde i Fredericia 
27. januar Folk & Forsvar   Formandsmøde i København 
 
Februar: 
3. februar Danske Soldaterforeningers Landsraad Præsidiemøde på Antvorskov Kaserne 
 
Marts: 
6. marts Danske Soldaterforeningers Landsraad Fondsstyrelsesmøde, S & O Fond i København 
8. marts Falsterske Fodregiments Soldaterforening Markering af regimentets 259 års dag 
16. marts Danske Soldaterforeningers Landsraad FSM-lederkontaktmøde i Korsør 
18. marts Danske Dragonforeningers Sammenslutning Repræsentantskabsmøde i Holstebro 
27. marts Københavnske Soldaterforeningers Samvirke Foredrag om ”Kursk U-båds-sagen” i Laksegade 
 
April: 
21. april Danske Soldaterforeningers Landsraad Præsidiemøde på Skive Kaserne 
22. april Danske Soldaterforeningers Landsraad Landsrådsmøde på Skive Kaserne 
22. april Kystartilleriforeningen  Landsskyttestævne i Haderslev 
 
 

Tjek aktiviteterne på www.soldater.dk og på landsforeningernes egne hjemmesider 

 
 

Landsrådet i et jubilæumsår
 

Søndag 10. september 2006 er det 70 år siden 
man oprettede Danske Soldaterforeningers Lands-
raad. Dette skete med baggrund i den samling af 
soldaterforeninger, som allerede under 1. Ver-
denskrig fandt sted med efterfølgende oprettelse 
af det første Fællesudvalg i 1919. 
 
Det er interessant at læse om disse ”gamle tider” 
og de muligheder, som disse gamle pionerer hav-
de. 
 
I Nyhedsbrevet november 2005 var omtalt nogle 
statusbetragtninger om Soldaten og Orlogsga-
stens Fond og dens fondskapital. 
 
Om opstarten af Soldaten og Orlogsgastens Fond 
kan man læse i Marineforeningens medlemsblad i 
forsommeren 1943: 
 
Soldatens og Orlogsgastens Dag 
Som de fleste vil have set i Dagspressen, blev der 
fra forskellig Side rejst Protest imod, at Indsam-
lingen ”Soldatens og Orlogsgastens Dag” som et 
af sine Formaal havde sat sig for at skaffe Midler 
til at hjælpe værnepligtiges trængende Familier 
eller paarørende, idet Oppositionen mente, at 
denne Opgave burde løses af Staten. 
Hovedkomitéen var principielt enig med denne 
Opposition, men mente, at netop en stor Lands-
indsamling vilde være det bedste Middel til at 
gøre Regering, Rigsdag og kommunale Myndighe-
der forstaaeligt, at Befolkningen fandt de nuvæ-
rende Forhold urigtige. 
Siden da har Forsvarsministeren oplyst, at 
Spørgsmaalet er under Behandling i de militære 
Ministerier, og Saagen har været rejst paa Rigs-
dagen. 

 
For ikke at skabe Splid og Uenighed har Hoved-
komitéen derefter besluttet at ordne denne Side 
af Sagen ved en Landsadresse, der gerne skulde 
samle saa mange Underskrifter som muligt; men 
samtidigt gaar Indsamlingen ”Soldatens og Or-
logsgastens Dag” sin gang med fuld Tilslutning fra 
den nævnte Oppositions Side. 
 
Midlerne gaar saaledes nu til direkte Hjælp til de 
værnepligtige, der er jo meget, man kan gavne 
og glæde de værnepligtige med, Udflugter til hi-
storiske Steder, beskedne Fester, Rejser til 
Hjemmene, hvis der er Sygdom ell.a. i disse, 
o.m.m., og til alt dette savnes der et Fond, en 
Haandsrækninjg fra Befolkningen og specielt fra 
gamle Kammerater. 
Jeg haaber, at I alle kan slutte Eder til denne 
Tanke, vi skulde jo gerne vise, at vi ikke alene er 
Kammerater i Ord, men ogsaa i Handling, og der-
for ogsaa villige til at yde vor Indsats for de vær-
nepligtige. 

Paul Ipsen 
 
Soldatens og Orlogsgastens Dag 
Medlemmernes Opmærksomhed henledes paa, at 
det ikke blot er gamle Soldater og Orlogsgaster, 
som kan underskrive paa Adressen til Regering og 
Rigsdag, men at Adressen er aaben for Under-
skrifter af alle kvindelige og mandlige Medborge-
re. 
 
Ved mærkesalget på Soldatens og Orlogsgastens 
Dag 6. juli 1943 og efterfølgende indsamling kun-
ne man 1. juli 1947 opgøre indsatsen til kr. 
282.825,88. – endda efter afholdte udgifter og 
understøttelser iværksat efter 29. august 1943. 
En pionerindsats, der i dag aftvinger al respekt.
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Session hedder nu Forsvarets Dag 
Gamle soldater glemmer ikke sessionsdagen! 
Dagen, hvor vi ydmyge mødte frem. Gjorde, hvad 
der blev sagt. Og lod en hårdhændet militærlæge 
undersøge, hvorvidt vore testikler sad på rette 
plads … 
 
Det er nu fortid. Forsvaret siger farvel til de stø-
vede lokaler, ventetiden og den kedelige session 
for alle unge danske mænd. 
I 2006 præsenterer Forsvarets Rekruttering For-
svarets Dag for de håbefulde unge mænd –  og 
kvinder. Nyt præsentations- og informationsmate-
riale klargøres. 
Der er udpeget 5 rekrutteringscentre i Høvelte, 
Antvorskov, Fredericia, Flyvestation Aalborg og 
Beredskabsstyrelsens Center i Herning, der skal 
tage imod 30.000 unge.  
 
Allerede i januar 2006 startes op. Forsvarets Dag 
skal gøres mere aktiv og præsentere og informere 
de unge om værnepligten og uddannelses- og 
karrieremuligheder, og der skal besvares spørgs-
mål direkte – alt indimellem prøverne, lægekon-
sultationen og lodtrækningen.  
Endvidere skal der opstilles stande for de 3 værn 
og Beredskabsstyrelsen, og der skal vises præ-
sentationsfilm på storskærm. 
 
Forsvaret håber, at initiativerne vil få flere til at 
melde sig til frivillig tjeneste, og man satser me-
get på, at flere kvinder vil se mulighederne i at 
gennemføre en grunduddannelse på værnepligts-
lignende vilkår. 
Forsvaret indser, at man med det nye initiativ 
ikke kan undgå tvangsindkaldelser, men man 
forventer, at denne gruppe vil kunne reduceres til 
fordel for frivillige. 
 
Herregårdskoncert 
Herregårdskoncerten i Søgårdlejren er blevet en 
tradition i det sønderjyske.  
I år havde koncerten med Hjemmeværnets Mu-
sikkorps Fyn omkring 1.200 tilhørere på plænen 
foran den hvide hovedbygning. 
Det 70 mand store orkester var under ledelse af 
Peter Holling, og programmet spændte over dan-
ske folkeviser, operetter, musicals og dansk pop 
til fortælling af H.C. Andersens ”Kejserens nye 
klæ’r” fremført af konferencier Peter Brodersen og 
ledsaget af musikkorpsets eget kor ”Kor a la Car-
te”. 
En god oplevelse i de smukke omgivelser. 
 
Tid til begejstring i Hjemmeværnet 
Forandringerne i Hjemmeværnet er nu så langt, 
at det er tid til at ”sætte turbo” på igen, mener  

Hjemmeværnets chef, general Jan Norgaard og 
den kommitterede, Ulrik Kragh, der i en leder i 
Hjemmeværnsbladet vurderer, at Hjemmeværnet 
siden Forsvarsforligets indgåelse har oplevet en 
styrket politisk opbakning.  
 
Det er vurderingen, at et bredt flertal i Folketinget 
sammen med Forsvarsministeren respekterer 
værnets vilje til omstilling, og samtidig har terror-
truslen øget den politiske opmærksomhed på 
vigtigheden af vilje til kamp for frihed og tryghed, 
- og hermed opmærksomheden på Hjemmevær-
nets styrke. Der spores stor vilje til at inddrage 
Hjemmeværnet i opgaverne. 
 
Hjemmeværnet har i det sidste år anvendt mange 
kræfter på at udvikle uddannelserne til det nye 
totalforsvarskoncept. Uddannelse i brand, redning 
og miljø er nye. Også de militære kompetencer 
justeres i forhold til det relevante trusselsbillede, 
og øvelser tilrettelægges med løbende opgrade-
ring af truslen. 
 
Som en konsekvens af de nye opgaver og den 
større inddragelse af Hjemmeværnet har For-
svarsministeren varslet, at loven om Hjemme-
værnet skal ændres i overensstemmelse med, at 
vilkårene for Hjemmeværnets indsættelse tilpas-
ses den nye situation, og der er en god dialog i 
berørte kredse om dette arbejde, mener man i 
Hjemmeværnets ledelse. 
 
 
Forsvarschefen roser Folk & Forsvar 
Forsvarschefen, general Jesper Helsø, understre-
ger i et indlæg i bladet Folk & Forsvar’s novem-
ber-udgave betydningen af det totalforsvarsposi-
tive frivillige arbejde – en indsats ”der i en tid 
med store igangværende ændringer af Forsvaret 
også fremover vil kunne betegnes som en kær-
kommen håndsrækning fra en bredt funderet 
totalforsvarspositiv organisation”, skriver For-
svarschefen. 
 

Han vurderer, at 
Folk & Forsvar i 
væsentligt omfang 
bidrager til at 
fremme forståelsen 
for Forsvaret og 
Forsvarets opgaver. 
Forsvaret er en inte-
greret del af 
samfundet, hvorfor 
det er væsentligt 
med en bred 

forankring af Forsvaret heri.  
 
- Jeg ser Folk & Forsvar som en væsentlig bro-
bygger mellem Forsvaret og resten af samfundet 
og vil derfor udtrykke min påskønnelse af interes-
sen for og opbakningen til forsvarssagen, som 
Folk & Forsvar arbejder for, slutter Forsvarsche-
fen. 
 
 
 

Nyheder 
i 

Nyhedsbrevet  
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Fodfejl … 
 
Det var ikke nogen glorværdig rolle, Danmark 
spillede i sidste fase af Den Kolde Krig – siden 
kendt som fodnoteperioden i dansk sikkerhedspo-
litik. 
 
Dette skriver tidligere udenrigsminister Uffe Elle-
mann-Jensen, der i 25 år var en markant skikkel-
se i dansk og international politik og landets 
udenrigsminister i mere end 10 år, i sin bog Fod-
fejl, der udkom på Gyldendal tidligere på året. 
Bogen beskriver engageret forfatterens opfattelse 
af og synspunkter om Den Kolde Krigs udvikling 
og afvikling og NATOs rolle op til Sovjetunionens 
endelige opløsning i 1991, og ikke mindst splittel-
sen i det danske Folketing. 
 
I bogen støder man på en pudsighed – og natur-
ligvis en historisk kendsgerning – i beskrivelsen af 
omstændighederne omkring Danmarks indtræden 
i NATO i 1949. 
 
Uffe Ellemann-Jensen skriver: 

 

Der var omfattende protestdemonstrationer i 
forbindelse med Folketingets behandling af 
det danske NATO-medlemskab.  
Men der var også en demonstration inde i 
Folketingssalen, som siden gik i glemmebo-
gen: Da der var stemt, og formanden havde 
ringet mødet af, trådte den gamle rigsdags-
betjent Svenningsen pludselig frem for Fol-
ketingets medlemmer og udbragte et trefol-
digt Danmark Leve. Stor forvirring. Nogle 
rejste sig og råbte hurra, andre blev sidden-
de, nogle blev forbitrede.  
 
Svenningsen var formand for De Allieredes 
Danske Vaabenbrødre – og han ville bringe 
sin hyldest til Tinget. Han blev forvist fra 
Folketingssalen og gjorde siden tjeneste som 
vagt ved en sideindgang til Christiansborg. 
Ak ja!  
 

Uffe Ellemann-
Jensen forlod det 
daglige politiske 
arbejde i 1998.  
Han er fortsat aktiv 
og stærkt engage-
ret i samfundsfor-
hold, - også i 
relation til For-
svaret. Han er i 
dag formand for 
InterForce, og Folk 
& Forsvar har for-
nøjelsen af hans 
opbakning som 

præsidiemedlem i organisationen.  
 
 

Pionererne i nyt bladsamarbejde 
Det sidste nummer af bladet ”Prinsens & Pione-
ren” er nu udgivet, og det hidtidige bladsamar-
bejde på Skive Kaserne er slut efter Prinsens Liv-
regiments sammenlægning med Dragonregimen-
tet i Holstebro. 
 
I Holstebro er nyoprettet et bladsamarbejde, 
hvori også indgår Fodfolkspionererne. 
Herefter var De Danske Pionerforeninger ”efter-
ladt alene” i Skive, og der er nu indgået aftale 
om, at Pionererne indtil videre indgår i et tjene-
stestedsblad med navnet ”Pioneren” på Skive 
Kaserne.  
 
Ny generalsekretær i Folk & Forsvar 
 

Landsrådets sekretær, Ole 
Bennekou, er med virkning fra 
1. april 2006 ansat som 
generalsekretær i Folk & 
Forsvar.  
Han afløser hermed general-
sekretæren gennem de seneste 
3 år, Helena Winther, der med 
stor dygtighed har varetaget 

funktionen og nu vil afprøve sine kompetencer på 
”nye græsgange”.  
Helena overtog dengang funktionen efter oberst 
Steen Søndergaard Jensen, der fungerede som 
generalsekretær i perioden efter sammensmelt-
ningen af ”Værn om Danmark” og Samvirket Folk 
& Forsvar 1. januar 2000. 
 
Ole fratræder i næste måned sin stilling som kri-
minalinspektør i Tårnby og forlader dermed politi-
et efter knap 40 års tjeneste. 
 
Den nye stilling medfører – i hvert fald ikke øje-
blikkelige – ændringer i Oles ansvarsområder i 
Danske Soldaterforeningers Landsraad. 
 
Livgarden fylder 350 år i 2008 
Den Kongelige Livgarde vil mandag 30. juni 2008 
kunne markere 350 året for Gardens oprettelse i 
1658. Og dagen skal selvsagt fejres. Der er for-
længst etableret en jubilæumsstyregruppe med et 
antal underliggende arbejdsgrupper, ligesom De 
Danske Garderforeninger er inddraget i forbere-
delserne. 
 
Den kongelige Livgarde er i øvrigt aktuelt inde i et 
chefskifte, idet oberst Flemming Rytter fratrådte 
ultimo november for at tiltræde posten som for-
svarsattaché i Berlin. 

 
Udmeldelse af Landsrådet 

 
10. Regiments Soldaterforening er – med 
baggrund i landsforeningens anmodning af 27. 
januar 2005 – udmeldt af Danske Soldaterfor-
eningers Landsraad pr. 31. december 2005. 
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