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Præsidentens hjørne
Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge:

Forsvaret er i øjeblikket midt i en brydningstid,
hvor
de
mange store ændringer, som det gældende forsvarsforlig medfører,
tager
rigtig
mange kræfter hos
alle involverede. Der
er tale om mange flytninger, der er tale om
meget mere end blot
tilpasninger.
Mange af Forsvarets systemer bliver lavet
helt om. Vi kan bare se på personel- og materielområdet, hvor en umiddelbar kraftig
centralisering skal skabe synergieffekt og
dermed større effektivitet.
Forsvaret gør det godt
Samtidig med dette gennemfører Forsvaret
stadig mange operationer i verdens brændpunkter, hvor vore mange soldaterkammerater fortsat yder en strålende og meget anerkendt indsats.
Ingen kan benægte, at Forsvaret gør det
godt, med alle disse bolde i luften.
Ved siden af er der meget publicity om forskellige sager, der vel ikke alle passer Forsvaret lige godt. Alligevel arbejder man fortrøstningsfuldt videre mod målet, et slankere
og endnu mere effektivt Forsvar, som vi som
borgere kan være stolte af, og som vore demokratisk valgte politikere kan gøre brug af,
som situationen byder det.
Forsvarets ambassadører
Men når Forsvaret er spændt så hårdt for, er
der heller ingen tvivl hos mig om, at Forsva-

ret har brug for soldaterforeningsbevægelsen.
Som Forsvarets ambassadører skal vi arbejde midt ude i det almindelige samfund.
Fjernt fra de selvbestaltede opinionsdannere
skal vi vise den almindelige befolkning, at vi
er ”Hæren bag Hæren”, ”Forsvaret bag Forsvaret”. Derfor er soldaterforeningsarbejdet
så vigtigt, både for os selv og for Forsvaret.
De stærke skal støtte de svage
Forsvaret har brug for os, men vi har også
brug for Forsvaret. Også i den retning er det
vigtigt, at vi fremstår som troværdige ambassadører for Forsvaret - så vi fortjener den
store støtte, Forsvaret giver os.
Her kommer dét ind, jeg flere gange tidligere
har berørt, men som ikke kan siges tit nok:

Det store brede sammenhold mellem alle
soldaterforeningerne. De stærke skal
støtte de svage, og alle skal trække på
samme hammel, uden for megen skelen
til egne ”små hassan’er”, - og også på
tværs af værn og tilhørsforhold.
En mærkesag
Jeg var for kort tid siden til et møde med
Chefen for Hærens Operative Kommando, og
det møde bekræftede mig i alt dette. Man vil
meget gerne hjælpe os, men man ser det
som noget naturligt, at vi også virker som
”Hæren bag Hæren”.
Sammenholdet og opbakningen til Forsvaret
skal være vor mærkesag i den kommende
tid, og alle vore bestræbelser skal gå i denne
retning.
Dette skal være mit store ønske for efteråret
og den kommende vintersæson.
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Det er ikke kun hos os!

Nyhedsbrevet

Vedetten udsendes af

Danske Soldaterforeningers Landsraad
Protektor: Hendes Majestæt Dronningen
Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 30 tilsluttede landsforeninger med
40.800 medlemmer inden for soldaterforeningsbevægelsen 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 landsforeningerne tilknyttet Landsrådet, til samarbejdspartnere,
medlemmer af Forsvarsudvalget, Forsvarets ledelse,
nordisk samarbejde etc., samt i øvrigt til alle, der måtte
ønske at modtage nyhedsbrevet via maildistributionslister 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 månedsskiftet.

Landsforeningernes blade
til Landsrådet
Landsrådet anmoder om, at landsforeningernes
medlems- og/eller tjenestestedsblade, der sendes til Landsrådet, adresseres til

Marineforeningen nedlægger afdeling
Det er en kendsgerning, at udviklingen i det
danske forsvar efterlader soldaterforeningsbevægelsen lidt ”vingeskudt”. Mange landsforeninger mærker nedgang. Der er ikke så meget, der ”kommer af sig selv” mere – og slet
ikke medlemmerne!
Disse problemstillinger er ret toneangivende i
Landsrådets medlemskreds i disse år.
Men vi er ikke alene. I det seneste nummer af
Marineforeningens blad ”Under Dannebrog” er
under overskriften ”Vejle er ude” beskrevet, at
det, der ikke måtte ske, er sket. Danmarks
Marineforeningens første lokalafdeling i Vejle
måtte før sommer lukke og slukke.
Med ganske få registrerede medlemmer og
svigtende lokal vilje til at få foreningen i gang
igen, måtte landsledelsen tage den tunge beslutning at nedlægge afdelingen. Afdelingens
effekter er opmagasineret og arkiveres nu med
henblik på, at de på et senere tidspunkt forhåbentlig kan komme tilbage til rette sted – Vejle.
Vejle er en gammel søfartsby. Og Marineforeningen håber nu, at nuværende og tidligere
ansatte i Søværnet og Marinehjemmeværnet i
Vejle vil tage initiativ til at få genopstartet en
stærk og levedygtig lokalafdeling i den østjyske
købstad.
Økonomien ved bladforsendelse truer i
Flyvevåbnets Soldaterforening
Som det skete i Landsrådet, da vi måtte omlægge fra reel bladdrift til et elektronisk nyhedsbrev, er nu også Flyvevåbnets Soldaterforening ramt af den truende økonomi ved bladdriften.
Efter ophøret af portostøtteordningen blev de
små foreninger med beskedne oplagstal henvist
til en Magasinpost-overgangsordning. Denne
ophører nu også med udgangen af 2005, såfremt man udsender under 3.000 blade hver
gang. Tilbage er så kun kuverten og frimærket.

Anmodningen omfatter primært de blade, der
hidtil er sendt til Landsrådets tidligere adresse i
Kastellet.

Flyvevåbnets Soldaterforening indhæfter medlemsinformationen PROPEL i Flyvevåbnets blad
og sender hele bladet til sine p.t. 2.312 medlemmer – og altså nu med frimærke på kuverten.
Det hæver med ét slag prisen fra ca. 7 kr. til 12
kr. pr. blad – eller for Flyvevåbnets Soldaterforening kr. 75.000 pr. år.

Vi skal samtidig anmode om, at de landsforeninger, der ikke hidtil har indsendt et eksemplar af
bladet til Landsrådet, nu foranlediger bladet
sendt til ovennævnte adresse.

På repræsentantskabsmødet den 8. oktober
2005 stilles medlemmerne da også over for et
forslag om kontingentstigning på kr. 30,00 fra
2006.

Danske Soldaterforeningers Landsraad
Rigensgade 9, porten th.
1316 København K
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Aktivitetsoversigt
Sk
Oktober:

1. oktober
10. oktober
12. oktober

Danske Soldaterforeningers Landsraad
FSM-Samvirket
Københavnske Soldaterforeningers Samvirke

Formandsrådsmøde på Haderslev Kaserne
Lederkontaktmøde i Korsør
Soldatens Dag festaften på Frederiksberg Rådhus

De Danske Garderforeninger
Soldaterforeninger landet over
Danske Soldaterforeningers Landsraad

Årgangsparade på Rosenborg Eksercerplads
Våbenstilstandsdagen
Præsidiemøde i Odense

November:
6. november
11. november
24. november

Husk den aktuelt opdaterede aktivitetsoversigt på Landsrådets hjemmeside www.soldater.dk

NEKROLOG
”Niels baron” er død …
Tidligere vicepræsident i Danske Soldaterforeningers Landsraad, oberstløjtnant
Niels baron Rosenkrantz, Liselund,
døde den 14. september 2005 i en alder
af 91 år.
Niels baron Rosenkrantz var en stærk og
markant skikkelse i Landsrådet i mange
år. Han var således medlem af præsidiet i
21 år fra 1965 til 1986 og sluttede som
en markant vicepræsident.
Opstod der vanskelige opgaver i Landsrådet, var det ofte Niels baron, som havde
løsningerne med sine altid fornuftige
holdninger til tilværelsen.
Hans humor og lune kom rigtig til udtryk,
når han som toastmaster dirigerede slagets gang ved de store middage ved
landsrådsmøder og ved middage i forbindelse med Nordisk Stævne.
Rosenkrantz’ engagement var bredt. Han
var bl.a. engageret i Civilforsvarsforbundet, præsident for Danske Rytteriforeninger, præsident for Grænseforeningen på
Møn, og i de senere år medlem af Stege
Byråd.
Danske Soldaterforeningers Landsraad
har meget at takke Niels baron Rosenkrantz for. Alle, der kendte ham, vil
bevare et godt og værdifuldt minde om
en virkelig hædersmand.
Æret være
Niels baron Rosenkrantz minde
Harald Jørgensen

Skilderhuset i Californien
gik i forfald …
Landsrådets hæderkronede afdeling The Danish
Soldiers Club of Northern Californien har gennem
mange år glædet sig over deres nærmest berømte
røde skilderhus i deres foreningsdomicil over there. Men nu er det slut.
Formanden, Keld T. Helmuth, har i mail berettet,
at skilderhuset gennem årene langsomt gik fra
hinanden på grund af indre råd. Og i en weekend i
august måtte man tage det ned forud for afdelingens september-møde.
Skilderhuset var originalt, og eneste forandring,
der er gennemført, er udskiftningen af monogrammet, da Hendes Majestæt Dronningen overtog riget. Man rekvirerede da og modtog et nyt
monogram fra Amalienborg.
Keld Helmuth ledsagede mailen med en stille bøn
til Landsrådet om muligheden for et nyt (brugt)
skilderhus.
Og hans bøn blev hørt af Landsrådets præsident!
Fluks har præsidenten rejst problemstillingen over
for Hærens Operative Kommando, der i situationen har vist sig meget positive og lydhøre.
Så efter alt foreliggende vil et ”nyt” skilderhus –
efter Forsvarets regler ”i udlån” – inden længe
kunne pryde omgivelserne hos vore stolte soldaterkammerater i Californien.

NYT FRA
SKYDEUDVALGET
Landsskydningen på 200 meter er forhåbentlig veloverstået efter skydningerne i august
og september.
Skydeudvalget minder om, at alle resultater
senest 1. oktober 2005 skal være indsendt
til registrering.
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Mandag 10. oktober 2005 er der indkaldt til ordinært lederkontaktmøde i FSM – Danske Forsvarsbroderselskaber, Soldater- og Marineforeningers Samråd.
Mødet afvikles i Korsør, og fra Landsrådet møder
præsidenten og landsrådssekretæren.
I dagsordenen ligger vigtige ”hjørnestene” – bl.a.
et oplæg til en nænsomt justeret vedtægt for
FSM, til anledningen udarbejdet i Marineforeningen.
Endvidere har den siddende FSM-formand, Flemming Raalund, Flyvevåbnets Soldaterforening,
bebudet, at han ønsker sig afløst.
Men der ligger også implicit i dagsordenen nødvendige overvejelser om, hvorledes den danske
soldaterforeningsbevægelse bedst og rigtigst
struktureres og skaber egen bæredygtighed i
fremtiden.
De forløbne 30 år
FSM-Samrådet, som vi kender det i dag, blev
stiftet i 1975, dengang omfattende 85.000 medlemmer i de 4 hovedforeninger.
FSMs formålsparagraf har gennem de 30 år været
beskeden og ret bredt formuleret. Og denne realitet er ikke antastet i det nye oplæg.
Formålsparagraffen rummer opgaven
•
•
•
•

at
at
at
at

styrke forsvarsviljen,
udbygge samvirket mellem værnene
styrke det nordiske samarbejde, og
repræsentere i fælles anliggender.

Det praktiske FSM-lederkontaktarbejde har gennem årene generelt holdt sig snævert inden for
disse rammer – og har typisk været mere bagudrettet end fremtidsorienteret. Hyggelige møder,
informationsformidling, forsøgsvis fælles optræden ved officielle lejligheder, men generelt vurderet uden de store beslutninger og konklusioner.
Og med normalt formandsskifte hvert 3. år – med
det kontinuitetsproblem, som det repræsenterer.
Beslutningsprocessen har også haft sine begrænsninger alene ved bestemmelsen om, at
”Samrådets beslutninger skal være enstemmige”.
Melder én af komponenterne forfald til det enkelte
møde, er konsekvensen et møde helt uden beslutninger.
Faktisk har FSM været så ”pæn” og anonym, at
end ikke Forsvarets ledelse har vist sig at have
dybere kendskab til konstruktionen endsige nogen
særlig interesse for det.

Nu må vi videre
Situationen i den danske soldaterforeningsbevægelse er i 2005 en ganske anden end for 30 år
siden. Udviklingen i Forsvaret stiller krav til soldaterforeningsbevægelsen. Vil vi overleve på længere sigt, må vi tilpasse vort virke og ikke mindst
vores struktur til denne udvikling. Bedst udtrykt
af Forsvarschefen, at ”soldaterforeningsbevægelsen bør i sit virke tage udgangspunkt i det forsvar, vi har i dag, og ikke i fortiden”.
I 2005 er FSM-medlemstallet 68.500, fordelt med
Landsrådet
Forsvarsbrødrene
Marineforeningen
Flyvevåbnets Soldaterforening

40.800
15.600
9.800
2.300

Den uens opbygning
Landsrådet er således langt den største organisation, men opbygningen i soldaterforeningerne i
Hæren skaber også umiddelbart det største problem. Vi har traditionelt i vort virke knyttet os til
regimenterne, og dem er Forsvaret i gang med at
nedlægge hen over hovedet på os!
Marineforeningen og Flyvevåbnets Soldaterforening er regionalt opbygget.
De 79 lokale marineforeninger opsamler typisk
medlemmerne lokalt, og senest har Flyvevåbnets
Soldaterforening omstruktureret sig til 5 afdelinger og knytter sig nu regionalt til de 5 flyvestationer i Aalborg, Karup, Skrydstrup, Værløse og
Skalstrup, og under de 5 afdelinger er organiseret
18 lokale underafdelinger.
Forsvarsbrødrene er tilsvarende regionalt opdelt i
selskaber. For denne organisation gælder det
særlige, at en god del af medlemsgrundlaget er
soldaterkammerater, der primært og samtidig er
tilknyttet værnenes soldaterforeninger.
Den fremtidige formålsparagraf
Det forekommer afgørende vigtigt, at FSMSamvirket i disse år udvikler sig og finder fælles
fodslag – og ikke mindst en langt mere effektiv
koordinering i soldaterforeningsbevægelsen, end
vi hidtil har kendt.
Der må stilles krav til øget engagement, handlekraft og profilering.
FSM bør fremstå som meningsdanneren, som med
klar stillingtagen støtter relevante forsvarspolitiske sager.
På sigt bør det eksempelvis være FSM, der udsender nyhedsbreve.
Vil vi anerkendes som en troværdig samarbejdspartner og som en samlet enhed af Forsvarets
ledelse, skal vi helt anderledes effektivisere FSM,
og vi skal tilbyde en effektiv og klar kommandovej
mellem Forsvaret og soldaterforeningerne.
I effektiviseringen bør sideløbende i FSM ligge
opgaven at skabe øget liv i de regionale og lokale
samvirker. FSM bør indtage positionen som det
”ledende samvirke”, som kan skabe den nødvendige dynamik i det koordinerende samvirkearbejde.
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Set i Landsrådets optik kan en sådan effektiviseringsplan kun gennemføres, såfremt formålsparagraffen i FSM præcist omfatter, hvad vi egentlig
vil – formål – målsætning – delmål – mål.

Off-road patrulje

i Feyzabad i Afghanistan …

Faktisk mener vi i Landsrådet, at vi nu bør tage
den nødvendige tid – og skabe den nødvendige
proces i de 3 værns soldaterforeninger – med
henblik på at gennemføre en langt mere dynamisk
FSM-formålsparagraf med det rette opgavegrundlag og de rette kompetenceforhold.
Er begrebet et Samråd tilstrækkeligt?
I den forbindelse melder sig også spørgsmålene:
Er det tilstrækkeligt fremtidigt for den samlede
soldaterforeningsbevægelse alene at indrette sig
med et Samråd?
Tilgodeser denne konstruktion de nutidige forudsætninger og krav?
Bør vi måske nu stramme så meget op, at vi –
med baggrund i de 30 års hidtidige FSMsamarbejde, og som konsekvens af udviklingen i
disse år i det danske forsvar – i stedet nu skaber
et SKL - Soldaterforeningsbevægelsens koordinerende ledergruppe?
Tage os af soldaterforeningerne
Med opbygningen af Folk & Forsvar i den nu kendte skikkelse – som vi alle i FSM er medlem af og
støtter op omkring – er den mere forsvarspolitiske
og udadvendt prægede del af soldaterforeningsbevægelsen tilgodeset. Dette arbejde er Folk &
Forsvar fortrinlige til, og vi kan i FSM-regi trygt
overlade denne rolle til dem – og præge den gennem vore ledere.
Vi er til gengæld gode til det mere indadvendte
soldaterforeningsarbejde.
Vi skal tage os af soldaterforeningerne også i den
nye tid – og bedst i en overliggende dynamisk
FSM-struktur, der skaber de rette forudsætninger
og tilvejebringer Forsvarets tro på og tillid til en
aktiv soldaterforeningsbevægelse.

Flyvestation Værløse
overdrages til kommunen
Forsvarsministeriet har nu pålagt Forsvaret at
igangsætte de nærmere drøftelser med Værløse
og Farum kommuner om en overdragelse af Flyvestation Værløse-området – ca. 430 ha. med
administrationsbygninger, hangarer, flyshelters
etc.
Overdragelsen sker med baggrund i den indgåede
politiske aftale med Værløse Kommune/den nye
kommune om strukturreformen og er målrettet på
realisering af området inden for en rekreativ og
naturmæssig udvikling samt boliger og erhverv.
Bl.a. ligger i oplægget en ”Kulturstation Værløse”.
Der forventes at foreligge en endelig aftale inden
årets udgang.
Flyvestation Værløse blev oprindelig anlagt i
1910-1912 og i perioden 1934-1940 omdannet til
en flyveplads.

Det er vi i Landsrådet ret sikre på, at soldaterforeningsbevægelsens 68.500 medlemmer er enige
med os i.
***
På denne her lidt forenklet udtrykte baggrund –
og med dette udgangspunkt – vil Landsrådets
repræsentanter se frem til at tage del i FSM’s
oktobermøde.
Helt ude i skoven på Hærens mark …
På Forlaget Haase & Søn udgiver seniorsergent Bo Klinge, Hærens Kampskole i Oksbøl,
den 29. september 2005 denne særdeles morsomme bog. En skøn blanding af skrøner
og fakta – oplevet eller fortalt i Forsvarets dagligdag.
Bogen er en samling af soldaterhistorier fra forfatterens hånd, eller fortalt af soldaterkammerater. Insider-episoder, der kan overraske selv civilister!
Illustration - særdeles morsomt – af oversergent Jørgen Dahl Pedersen, Telegrafregimentet. 224 sider – kr. 198,00 – og bestemt pengene værd!
ISBN 87-559-1205-2
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