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Præsidentens hjørne 

 
Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: 

 
Dybbøl Mølle – 
et erindringssted 
 
Den 10. september i år er det 
70 år siden det nuværende 
Landsråd blev dannet, og det 
ønsker vi at markere, når For-
mandsrådet træder sammen i 
Sønderborg i september.  

 
Det var blandt andet tanken om Sønderjyllands 
tilbagevenden i 1920, der var motor i dannelsen 
af det, der senere blev til Landsrådet, nemlig det 
første fællesudvalg i København i oktober 1919, 
og man gav sig straks i kast med at sikre Dybbøl 
Mølle med mere. 
 
Møllen var blevet omdannet til et andelsselskab 
allerede i 1904, men led under en stor gældsbyr-
de. Det var Fællesudvalget, der ved fjernelse af 
møllens gæld gennem en indsamling i soldater-
foreningerne, skabte muligheden for, at møllen 
blev en selvejende institution.  
Lige siden har Dybbøl Mølle været en hjørnesten i 
Landsrådets udadvendte arbejde. Det er derfor 
naturligt, at vi har valgt Møllen som ramme om 
markeringen af vores 70 års fødselsdag. 
 
Møllens økonomi har i de sidste mange år ikke 
været særlig god. Møllens vedligeholdelse har 
derfor været meget afhængig af støtte fra store 
fonde, ikke mindst A.  P. Møllers Fonde har været 
afgørende for de nødvendige restaureringsarbej-
der, Møllen har været igennem. 
 
Da tanken om et snævrere samarbejde med 
Sønderborg Museum og Historiecenteret Dybbøl 
Banke dukkede op, fandt vi i Landsrådet, at det 
ville være rigtigt at arbejde videre i den retning. 
Det var en svær beslutning, idet vi gerne ville 
sikre, at vi ikke blot gav slip på ”arvesølvet”. Men 
tiden har vist, at det klart var den rette beslut-
ning. 
 

Året 2005 var det første år i den nye konstrukti-
on, og det har vist os alle, at beslutningen var 
rigtig. Ikke blot har der været et særdeles kon-
struktivt samarbejde i både Møllens bestyrelse og 
i Fonden Dybbøl Bankes bestyrelse, men den 
dygtige ledelse på Museet under direktør Peter 
Dragsbo, og ledelsen på Historiecenteret under 
museumsinspektør Bjørn Østergaard (det er han 
blevet 1. januar i år), har allerede skabt balance i 
driftsøkonomien og ikke mindst tilført nyt liv til 
Møllen. 
 

 
Man har iværksat en række selv-aktiviteter for 
det besøgende publikum med blandt andet ma-
ling af korn. Samtidig har billetfællesskabet og 
gensidig henvisning givet en synergieffekt til 
fordel for både Historiecentret og Møllen.  
Med til billedet hører den meget store bevågen-
hed fra Sønderborg Kommune, hvor blandt andre 
borgmester A. P. Hansen har været et stort aktiv 
i bestyrelsesarbejdet. 
 
Alt i alt er det en meget glædelig udvikling, der 
nu er sat i gang. En udvikling, hvor Dybbøl Mølle 
fremstår som et erindringssted, et sted til efter-
tanke, hvor man stærkt fornemmer historiens 
sus, og hvor man kan mødes fra både nord og 
syd fra grænsen i et skæbnefællesskab og uden 
modsætningsforhold.  
 
Det er meget tilfredsstillende, og jeg er stolt over 
at være med i en organisation, der var medvir-
kende til at gøre dette muligt. 
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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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dæmningen i Irak 
skal bygges færdig 

 
Af Kristian Pihl Lorentsen (V), medlem af 
Forsvarsudvalget og Udenrigsudvalget 
 

Den internationale indsats 
med stabilisering af 
situationen i Irak under FN’s 
mandat kan billedligt talt 
sammenlignes med byg-
ningen af en stor dæmning 
på tværs af en rivende flod. 
Hvis man standser arbejdet 
halvvejs, vil vandmasserne 
skylle dæmningen væk, og 
anstrengelserne viser sig at 
være totalt spildte. 

 
På samme måde er det med de danske soldaters 
fornemme indsats i Irak. Det handler om at byg-
ge den dæmning af stabilitet, der skal værne om 
det spirende demokrati i kølvandet på de gen-
nemførte valg.  
Målet er bl.a. at opbygge en veluddannet irakisk 
sikkerhedsstyrke på 325.000 mand, der kan 
sikre demokratiet og borgerne mod fanatiske 
terrorister og andre grupper, som ikke skyr no-
gen midler for at standse en demokratisk udvik-
ling i det hårdt plagede land. 
 
Styrken er fuldt opbygget i 2007 
Det må anses for realistisk, at sikkerhedsstyrken 
er fuldt opbygget i løbet af 2007 – og det er 
dermed et muligt pejlemærke for, hvornår vi kan 
trække de danske soldater hjem efter færdigt 
arbejde. 
 
Hvis man trækker sig ud før tiden, går man reelt 
terroristernes ærinde. De kan blot vente på, at 
den udmeldte dato indtræffer. På denne bag-
grund er det trist, at Socialdemokraterne og De 
Radikale bevidstløs forfølger en såkaldt exit-
strategi, hvor man forlanger hjemtagning af den 
danske bataljon senest 1. juli 2006. 
Det er en totalt urealistisk strategi, der vidner 
om manglende opbakning til de danske soldater, 
ligesom man spiller hasard med Iraks vanskelige 
vej mod demokrati. 
 
Vi skal bakke op bag soldaterne 
Desuden er en datobestemt tilbagetrækning i 
klar modstrid med alle erfaringer om, hvordan 
man succesfuldt afslutter en sådan fredsstøtten-
de operation. Man må undres over, at den uden-
rigspolitiske ansvarlighed hos S og R åbenbart 
afhænger af, om partierne er i regering eller i 
opposition. 
Heldigvis er et flertal i Folketinget fast besluttet 
på, at vi skal bygge dæmningen færdig, samt 
bakke fuldt og helt op om de danske soldaters 
løsning af en yderst vanskelig opgave i ørkenen. 
Demokratiet skal sejre i Irak! 

Indkaldelse til 

landsrådsmøde 
 
Danske Soldaterforeningers Landsraad 
indkalder herved til ordinært 
 

landsrådsmøde 2006 
lørdag 22. april på Skive Kaserne. 

 
Landsrådsmødets hovedtema vil være sol-
daterforeningernes fremtidige tilpasning til 
udviklingen i det danske forsvar, og det 
koordinerende samarbejde i soldaterfor-
eningerne i de 3 værn. 
Landsforeningerne opfordres til massivt 
fremmøde. 
Dagsorden og program vil fremgå af ny-
hedsbrevets marts-udgave. 
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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 
18. marts Danske Dragonforeningers Sammenslutning Repræsentantskabsmøde i Holstebro 
27. marts Københavnske Soldaterforeningers Samvirke Foredrag om ”Kursk U-båds-sagen” i Laksegade 
27. marts FSM-Samrådet   Lederkontaktmøde i Korsør 
 
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 
 
Maj: 
6. maj Intendanturforeningen  Årgangsgensyn/jubilæumsstævne i Kastellet 
6. maj Jyske Trænregiments Soldaterforening Jubilarstævne på Hvorup Kaserne 
6. maj Luftværns-Artilleri-Foreningen  Luftværnsartilleristens Dag på Varde Kaserne 
7. maj De Danske Garderforeninger  Årgangsparade på Livgardens Kaserne 
20. maj Folk & Forsvar   Repræsentantskabsmøde på Christiansborg 
20. maj De Blå Baretter   Jubilarstævne på Antvorskov Kaserne 
29. maj De Blå Baretter   UN Peacekeepers Day i Kastellet 
 

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

 
 

15 meter konkurrenceskydning  
 
Fællesskydeudvalget for Soldaterforeningerne og Forsvarsbrødrene har udsendt proportioner for vinte-
rens 15 meter pokalskydning 2006. 
 
Formålet er som bekendt at vedligeholde gamle soldaters kendskab til og dygtiggørelse i skydning, og at 
styrke sammenholdet mellem soldaterforeningerne og Forsvarsbrødrene. 
 
Skydningen gennemføres i januar – februar – marts med ubegrænset antal skytter, og skiver, deltager-
lister og skydegebyr (kr. 30,00 pr. skytte) skal være skydeudvalgene i Landsrådet og Forsvarsbrødrene 
senest 1. april 2006. 
 
Proportioner:  Skivesæt á 10 skiver (DDSG&I 1984 15 meter, bestil.nr. 1213-2 ved Horsens Bogtryk-

keri, telefon 75 62 39 95 
Skydestilling: Fritstående uden anlæg 
Våben: Skal opfylde DDS normer for standardvåben 
Skud: Indtil 5 prøveskud – og 20 gældende skud 
Kontrol: Skydningen skal overvåges af en neutral kontrollant uafhængig af skydelederen. Inden 

skydningen påbegyndes noteres navn på den første skive, og efter skydningens afslut-
ning underskrives samme skive af kontrollanten. 

 
Præmier: Den udsatte pokal vindes af den af de 2 organisationer, der opnår det højeste sammen-

lagte pointtal for sine 50 bedste skytter – 25 fritstående + 25 veteraner. Pokalen er 
evigt vandrende. 

 
Veteranskytter: Veteranskytter skyder i egen individuel klasse og skal året forud være fyldt 55 år.  
 Veteraner må benytte gevær- eller albuestøtte. 
 Skydningens øvrige proportioner er herudover gældende. 

 
Fællesskydeudvalget ønsker god fornøjelse! 
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”Møg-sagen” skal i Østre Landsret 
Den meget omtalte Hommel-sag – af Forsvars-
chefen mange gange benævnt som en ”møg-sag” 
– fik sin afslutning i Københavns Byret den 12. 
januar, men afgørelsen blev straks anket og skal 
således nu berammes ved Østre Landsret. 
 
Forsvarschefen, general Jesper Helsø, mener ikke 
– med skelen til Hommel-sagen –, at der er noget 
i vejen med de udsendte styrkers forudgående 
uddannelse eller de direktiver, de arbejder under.  
 

Alligevel medgiver Forsvarsche-
fen, at Hommel-sagen har fået 
konsekvenser. Vi har indarbejdet 
de løbende erfaringer fra sagen, 
og jeg vil gøre alt for at undgå 
en lignende sag i fremtiden, 
siger Jesper Helsø. 
Vi har forbedret uddannelsen 
omkring håndtering af tilbage-
 missionsorienterede uddannelse. 

Samtidig er det for længst blevet indskærpet, at 
kun personel med den rette funktion og uddan-
nelse må håndtere tilbageholdte og udspørge 
disse, fastslår Forsvarschefen. 

holdte under den

 
Hjemmeværnet rationaliserer 
Hjemmeværnet er i øjeblikket i færd med en rati-
onalisering til gavn for totalforsvaret. Der pågår 
fusioner af hærhjemmeværnsdistrikter, omlæg-
ning af hjemmeværnskompagnier og omstruktu-
rering af Totalforsvarsregioner med henblik på 
fremtidssikring af regionernes frivillige forsvar. 
Hertil kommer udvidelserne af de geografiske 
ansvarsområder, og de enkelte regioner råder 
over betydeligt flere frivillige hjemmeværnsfolk. 
I omlægningen ligger også rationaliseringer. Ek-
sempelvis betyder sammenlægning af distrikter-
ne, at der bliver anvendt færre ressourcer på 
administration, og tilsvarende flere på uddannelse 
af soldaterne. 
 
Regionernes hjemmeværnssoldater skal som no-
get nyt have en tillægsuddannelse. Den omfatter 
bl.a. brand og redning og støtte til politiet.  
Dette sker med henblik på at gøre Hjemmeværnet 
i stand til at yde kvalificeret hjælp i totalforsvars-
regi. Kompetencerne ligger fortsat i Beredskabet 
og hos politiet. Hjemmeværnet skal ikke overtage 
opgaverne, men alene yde støtten. 
 
Ny chef for Danske Division 
Den hidtidige chef for Danske Division, general-
major Knud Bartels, blev fra 1. december 2005 
Forsvarschefens nye militære repræsentant og 

militærrådgiver i NATO-hovedkvarteret, og han 
tillægges samtidig grad som generalløjtnant. 

Nyheder 
i 

Nyhedsbrevet 

 
Som ny chef for Divisionen er udpeget generalma-
jor Peter Kühnel. 
 

  

 
Garderbladet  
i ny stil 
Danske gardere og 
andre modtagere af 
bladet kunne fra 
nytåret glæde sig 
over et Garderblad i 
nyt layout i A4 
størrelse og i 4-farve 
tryk, og i øvrigt med 
en del redaktionelle 
ændringer. 
 
Det næsten 100 år 
gamle Garderblad er 
gennem årene 

udviklet i takt med tiden, og det lever det nye 
blad meget flot op til.  
Med et oplag på 14.000 blade har mange glæde 
af den positive udvikling. 
Garderbladet udgives af De Danske Garderfor-
eninger i samarbejde med Den Kongelige Livgarde 
og udsendes med 11 årlige udgivelser. 
Tillykke med resultatet! 
 
Mere frivillighed i værnepligten 
- Der skal være flere frivillige værnepligtige. Fri-
villighed er målet. Den gavner Forsvaret, der får 
mere motiverede soldater. 
 
Det fastslog chefen for Forsvarets Rekruttering, 
kommandørkaptajn Alan Damm, da der blev holdt 
generalprøve på den nye session – Forsvarets 
Dag – i det nye rekrutteringscenter i Slagelse, i 
øvrigt overværet af Forsvarschef Jesper Helsø.  
 
Forsvaret har nu overtaget sessionen fra Inden-
rigsministeriet og Statsamterne – i overensstem-
melse med den nye værnepligtslov. 
Denne lov har også lagt visse restriktioner ind i 
udskrivningen. Tidligere kunne Forsvaret tage folk 
ind med specielle uddannelser og placere dem 
efter behov. Men med den nye lov kan eksempel-
vis læger ikke mere tvinges til at aftjene værne-
pligt som læger, hvis de selv hellere vil være pan-
serinfanterister. 
 
I disse dage indkalder Forsvaret de første 250 
unge mænd til session på 5 rekrutteringssteder til 
den nye Forsvarets Dag. 
Her vil de unge, udover de normale sessionsprø-
ver, blive præsenteret for informationer om mu-
lighederne for tjeneste og karriere i Forsvarets 3 
værn samt Beredskabsstyrelsen og Hjemmevær-
net. 
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Tag med Landsrådet til 

Prag og Berlin! 
 
De stoute rejseguider, Bent Jegsen og Helge 
Moosmann fra Haderslev, der gennem årene 
har vist soldaterkammerater i alle aldre Eu-
ropas historiske perler, slagmarkerne, land-
gangsstederne, kasernerne og krigshistori-
ens centre, arrangerer nu på ny – og stadig i 
et samarbejde med ”Top Rejser” i Haderslev 
– en interessant tur til Prag og Berlin. 
 
Rejsen er tilrettelagt i dagene fredag 19. 
maj – torsdag 25. maj 2006 med afgang 
fra Fredericia kl. 08.00 og fra Haderslev kl. 
09.00. 
 
Turen går gennem Tyskland til Dresden, hvor 
der hotelindkvarteres. Næste formiddag er 
der byrundtur i denne historisk rige by. Efter 
frokost fortsætter turen over grænsen til 
Tjekkiet og til koncentrationslejren There-
sienstadt. 
Om aftenen indkvarteres på Hotel Olsanka i 
Prag. 
 
Søndag er tilrettelagt en 
spændende byvandring 
med guide til Prags man-
ge historiske sevær-
digheder, Borgen, Karls-
broen og Rådhus-pladsen 
– og om aftenen er der 
mulighed for selv at tage byens liv nærmere 
i øjesyn. 
Mandag besøges seværdigheder i Prag, bl.a. 
museer og det store loppemarked. 
 
Tirsdag fortsætter turen 6 timer nordpå til 
Berlin, og samme dag bliver der plads til be-
søg i Europacenteret og Gedächtsniskirken, 
og om aftenen til nærmere at tage den 
smukke by i øjesyn. Disse muligheder fort-

sætter onsdag 
med besøg på 
Kurfürstendam, og 
om eftermiddagen 
er der med guide 
”Berlin tour”, bl.a. 
i området omkring 
ambassaderne. 
 

Torsdag går turen tilbage mod Danmark. 
Vejen hjem går over Potsdam med slottet 
Sancoussi. Og sidst på dagen nås Haderslev. 
 
Ved 45 betalende i bussen vil prisen i dob-
beltværelse være kr. 3.995,00, og er der kun 

35 betalende er prisen kr. 4.450,00. Tillæg 
for eneværelse er beregnet til kr. 1.200,00. 
 
Tilmeldingsfrist er 1. februar 2006 ved te-
lefonisk tilmelding til TOP Rejser i Haderslev 
– telefoner: 74 52 62 75 eller 73 22 10 88. 
Spørg efter Karina Schraufstetter. 
 
 

Skydeudvalget 
informerer 

 
Proportionerne for Fællesskydningen  2006 på 15 
meter er udsendt – og er optrykt her i nyhedsbre-
vet. 
Landsrådets Skydeudvalg håber, at man i lands-
foreningerne vil gøre en markant indsats for at få 
soldaterkammeraterne på skydebanen, så vi kan 
stille fuldt hold i landsskydningen. 
Dette forudsætter, at langt flere skytter afvikler 
skydningen i fritstående klasse. Sidste år deltog 
kun 13 (!) mand. Dette antal bør mindst fordobles 
i år, så vi stiller med minimum 25 resultater i 
denne gruppe. 
Skydeudvalget ønsker god fornøjelse. Husk at 
deadline er 1. april 2006. 
 
 
 

LAF’erne styrker 
mod øst! 

 
Luftværns-Artilleri-Foreningen – i daglig tale 
LAF’erne – søger i et nyt initiativ at styrke sin 
position i det østlige Danmark. 
 
Ved en omstrukturering for et par år siden ”for-
svandt” den gamle hovedafdeling, og dens besty-
relse blev erstattet af en landsbestyrelse frigjort 
for et områdetilhørsforhold. 
Mange gamle LAF’er specielt fra hovedstadsområ-
det føler, at man derved mistede fodfæste. Og én 
af dem, Bruno Chylenski, har nu taget initiativ til 
at gøre noget ved! 
 
Der er indkaldt til et møde i Brøndby lørdag 18. 
februar 2006 kl. 10.00 med henblik på at opret-
te en ny afdeling med afdelingsbestyrelse i det 
østlige Danmark. Og bærer initiativet frugt er det 
på længere sigt hensigten at få indrettet LAF-
afdelinger ”Sjælland Øst” og ”Sjælland Vest”. 
 
Man vil med initiativet søge efter ”LAF som den-
gang” – erindringen om de gyldne dage, hvor 
arrangementerne var talrige og fremmødet stort! 
 
Kontaktmuligheder: LAF@c.dk eller 40 40 38 02. 
 
Held og lykke med et flot initiativ! 
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