
 

Den danske soldaterforeningsbevægelse er anset for at være den ældste i Norden. Deltagere i 3-
års krigen 1848-1850 indstiftede allerede i 1859 sammenslutningen ”De Danske Vaabenbrødre”.  
 

Den første egentlige soldaterforening – som vi kender dem i dag – var Garderforeningen i Køben-
havn, som stiftedes i 1885. Ret hurtigt herefter stiftedes flere regionale garderforeninger. 
 

I 1914 var der allerede stiftet 46 soldaterforeninger i Hæren. 
 

Året forinden var Marineforeningen stiftet, men først i 1940 stiftedes Flyvevåbnets Soldaterfor-
ening.  
 
Omkring første verdenskrig opstod tanken om at skabe en landsomfattende soldaterorganisation.  
Initiativet kom oprindeligt fra Feltartilleriforeningen, og i december 1914 mødtes repræsentanter 
fra flere foreninger, som anbefalede en samling af soldaterforeningsbevægelsen, ikke mindst rela-
teret til samlede henvendelser til regering og rigsdag.  
 

Dette forarbejde skabte det første Fællesudvalg i 1919. Der var da mere end 100 soldaterforenin-
ger i Danmark. 
 
I disse år har den danske soldaterforeningsbevægelse knap 50.000 medlemmer fordelt på Danske 
Soldaterforeningers Landsraad (Hæren), Marineforeningen, Flyvevåbnets Soldaterforening og De 
Danske Forsvarsbrødre.  
 
Et ledende samarbejde, koordinering og samvirke mellem de fire hovedgrupper tilrettelægges i 
dag gennem ledersamvirket DSM – Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd. 
Alle i DSM er tilknyttet den forsvars- og sikkerhedspolitiske organisation Folk & Sikkerhed. 
DSM er repræsenteret bredt i hele opbygningen og har eksempelvis 2 bestyrelsesposter i Fonden 
Danske Veteranhjem.  
 

Medlemstallet i soldaterforeningsbevægelsen er for nedadgående forårsaget af de senere års ud-
fasning af et antal regimenter, samling af militære tjenestesteder og – ikke mindst – reduktionen i 
antallet af indkaldte værnepligtige. En følgevirkning er, at regimentløse soldaterforeninger uden 
vedholdende rekrutteringsgrundlag må konstatere en ret høj gennemsnitsalder i medlemsgrundla-
get.  
 
Danske Soldaterforeningers Landsraad er stiftet i 1936 under navnet Danske Soldaterforeningers 
Fællesudvalg (det nuværende navn er fra 1948) og er en ”paraplyorganisation”, der formidler og 
koordinerer et samarbejde mellem sine tilknyttede landsforeninger i Hæren omfattende tjenstgø-
rende og tidligere militært personel, og Landsrådet indgår – som nævnt ovenfor – i det koordine-
rende samarbejde med de øvrige værns opbygninger af soldaterforeninger. 



  
Landsrådet har til formål at varetage, formidle og koordinere et samarbejde mellem tilsluttede 
landsforeninger inden for den danske soldaterforeningsbevægelse i Hæren.  
Landsrådet har endvidere til opgave gennem folkelig oplysning at formidle en forståelse mellem 
befolkningen og Forsvaret til styrkelse af forsvarsviljen og fastholdelse af værnepligten som en vig-
tig del af dansk forsvar.  
 

 

Fra Landsrådets faneindvielse på Sønderborg Slot i september 2011  

Landsrådet har herudover til opgave  

at formidle information og kommunikation mellem landsforeningerne og Forsvarets ledelse,  
at varetage soldaterforeningernes interesser i Den selvejende Institution ”Dybbøl Mølle”, 
at varetage interesserne i fondsbestyrelsen i Soldatens- og Orlogsgastens Fond og 
at varetage forbindelsen til de nordiske soldaterforeningsbevægelser. 
 
24 landsforeninger er tilknyttet Landsrådet, der dermed repræsenterer knap 30.000 medlemmer. 
 
Landsrådets præsident er oberst Christian Arildsen, tidligere garnisonskommandant på Skive Ka-
serne og chef for Ingeniørregimentet. 
 
Landsrådets øverst besluttende organ er det årlige landsrådsmøde. 
Dagligdagen i DSL styres af et præsidium på 9 mand, hvoraf 5 er valgt med regional baggrund.  


