
 
Nyhedsbrevet Vedetten 

 
Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad 

et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen …  
 
 
 
 

Nr. 7 – 2005               September 2005 

 
 
 

Præsidentens hjørne 

 
Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: 
 

 
Forsvarets dag! 
 
Det navn klinger godt. Man 
ser for sig hele samfundet 
involveret i én gang om året 
at rette opmærksomheden på 
landets Forsvar. 
  
Man forestiller sig landets 
toppolitikere og Forsvarets 

øverste generaler og admiraler holde taler rundt 
omkring i landet. 
  
Måske ser man reportager fra kransenedlæggel-
ser, med deltagelse fra alle niveauer i samfun-
det, med Kongehuset i spidsen. Man ser tusind-
vis af flag og faner, der vejrer i dagens anled-
ning. Man fornemmer stærkt den opbakning og 
solidaritet, der manifesteres ved, at alle denne 
dag fokuserer på det, som er en væsentlig for-
udsætning for vort samfunds udvikling til glæde 
for alle indbyggerne.  
 
Man varmes ved den store interesse, alle solda-
terforeningernes medlemmer viser ved at være 
med i de mange parader og ved de mange højti-
deligheder ved monumenter og grave, der skal 
minde os alle om, at nogle af vore kammerater 
måtte give det mest værdifulde de har, for at vi 
andre kan leve videre. 
 
En smuk drøm! 
En drøm måske, men en smuk drøm, selv om 
mindre også kan gøre det, og bliver gjort! 
 
En flot march gennem Helsingør en søndag for-
middag, med mange faner og flag og navnlig 
med mange stovte soldaterkammerater, adskilli-
ge over de firs, der strunk marcherer af sted, for 
at vise deres respekt for sammenholdet, for 
Forsvaret og for demokratiet. 
 

Marchen stopper ved mindepladen på den gamle 
Kornet- og Sergentskole på Kronborg, hvor 
mange af os stadig mindes den særlige fornem-
melse, det var at være vagt på flagbastionen, 
klar til at kippe med flaget, hvis en forbisejlende 
orlogsmand kippede med sit. 
 
Ved mindepladen blev holdt en kort tale, og 
kranse blev lagt i respekt for de faldne kamme-
rater. Og marchen fortsætter op til Slotsgården 
under vejende faner og klingende spil. Et dejligt 
syn. 
 
Man fornemmer sammenholdet 
I Riddersalen er samlet mere end hundrede til-
hørere. Fanerne føres ind og alle lytter til musik-
korpsets smukke spil, til en medrivende og me-
get engageret tale af den nye folketingsmand 
Kristian Pihl Lorentzen, også en soldaterkamme-
rat, der talte om terrortruslen og gav sit bud på 
hvilken vej vi skal.  
 
Senere fortæller Hjemmeværnets chef, Gene-
ralmajor Jan Nordgaard i et meget spændende 
indlæg om Hjemmeværnets rolle i det nye For-
svar, med mange nye og udfordrende opgaver. 
Ind imellem er der fællessang, og man fornem-
mer sammenholdet, troen på at det altid nytter 
noget. 
 
En god dag for Forsvaret 
Senere på dagen kan man høre, at fællesskabet 
nu fortsætter i kasematterne, hvor der udveks-
les gode minder, og hvor tankerne går til de 
kammerater, der ikke længere har mulighed for 
at være med i dette fællesskab, fordi de gav 
deres liv for os andre. 
 
Og hermed kan den smukke drøm få lov at leve 
videre, for det var en meget flot manifestation af 
drømmen. Det var en god dag for Forsvaret. Det 
var en god dag for forsvarsviljen, - og det var en 
god dag for soldaterforeningsbevægelsen. 
 
Det var en dejlig oplevelse at få lov til at være 
med, og en stor tak skal lyde til de mange, der 
gennem knofedt og på anden vis gjorde denne 
dag mulig for Forsvaret, for forsvarsviljen, for os 
alle. 
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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 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.  
 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NYT FRA  
SKYDEUDVALGET 

 
Landsskydningen på 200 meter afvikles i 
øjeblikket landet over. Vi håber, at endnu 
flere landsforeninger i år vil slutte op om 
denne konkurrenceskydning. 
 
Skydeudvalget minder om, at alle resultater 
senest 1. oktober 2005 skal være ind-
sendt til registrering. 
 
 

Nekrolog 
 
Lørdag 23. juli modtog FN-Museet i 
Frøslevlejren meddelelsen om, at museets 
formand, Per Dahl Kofoed, aftenen i for-
vejen var afgået ved døden. 
 
Per Kofoed var et udpræget kreativt men-
neske, der på grund af sine gode forhand-
lingsevner, sin sans for markedsføring, og 
sin kontante ledelsesstil netop var perso-
nen, der var i stand til at tilpasse museets 
indhold til en ny tid, hvor danske soldater, 
observatører og politifolk ikke alene løste 
opgaver under FN-ledelse, med også 
fredsstøttende og humanitæremissioner 
for andre organisationer end FN, herunder 
NATO, OSCE og EU. 
 
Per var hovedkraften bag udarbejdelsen af 
museets idégrundlag og visioner, der i dag 
danner rammen om museets funktioner. 
Han var utrættelig med hensyn til tilveje-
bringelse af sponsorstøtte til nyindretning 
og særudstillinger og deltog aktivt i alt 
fysisk arbejde omkring de forskellige ud-
stillinger. 
Da den nuværende museumsbygnings ek-
sistens var truet af påtænkte ændringer i 
Frøslevlejren, var det Per’s stædighed, 
indsigt og forhandlingsevner, der er grun-
den til, at vi i dag har sikkerhed for, at 
museet fortsat kan videreføres i den nu-
værende bygning. Dermed er der skabt 
grundlag for nu at udbygge udstillingerne 
om de nye missionsområder. Dette arbejde 
vil blive videreført i Per’s ånd, men des-
værre uden hans positive medvirken. 
Per vil blive savnet. 
 

Æret være Per Kofoeds minde 
 

Landsforeningernes blade  
til Landsrådet 
 
Landsrådet anmoder om, at landsforeningernes 
medlems- og/eller tjenestestedsblade, der sen-
des til Landsrådet, adresseres til 
 
Danske Soldaterforeningers Landsraad 
Rigensgade 9, porten th. 
1316  København K 
 
Anmodningen omfatter primært de blade, der 
hidtil er sendt til Landsrådets tidligere adresse i 
Kastellet.  
 
Vi skal samtidig anmode om, at de landsfor-
eninger, der ikke hidtil har indsendt et eksem-
plar af bladet til Landsrådet, nu foranlediger 
bladet sendt til ovennævnte adresse. 
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En næsten 400 år gammel historie var til-
endebragt, da Kongens Artilleriregiment 
formelt tog afsked med Sjælsmark Kaserne 
den 29. juli 2005. Og resterne af det gamle 
regiment sagde goddag til det vestjyske 
den 1. august, da Danske Artilleriregiment 
blev oprettet i Varde. 
 
Forud for den officielle lukning af det gamle 
regiment er der blevet arbejdet hårdt på 
Sjælsmark Kaserne. – Der har været en 
hektisk aktivitet ved regimentet, da vi blev 
klar over det uundgåelige, at Sjælsmark 
skulle lukke, siger oberst Mogens Andersen, 
der tilføjer, at der i denne fase er trukket 
hårdt på personellet for at overholde tidsfri-
ster. Alene flytningen af udstyr, våben og 
køretøjer var en kæmpeopgave, fremhæver 
obersten, der samtidig konstaterer, at den-
ne del af processen var en succes. 
 
Den tungeste opgave har været at ompla-
cere og finde nye jobs til de ansatte. På et 
tidlig tidspunkt oprettede man en projekt-
organisation, så man kunne bevæge sig fra 
planlægningsfase til udførelsesfase i en fart. 
Det var målet, at alle ansatte – militære og 
civile – var ude i nye  job eller i gang   med  
 

 
 
 

Aktivitetsoversigt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
September: 
3. september Militærpolitiforeningen i Danmark Jubilæumsstævne på Aalborg Kaserner 
3. september Danske Dragonforeningers Sammenslutning Jubilarstævne i Holstebro 
10. september Telegraf-Regimenternes Soldaterforening Jubilarstævne i Fredericia 
10. september Danske Feltartilleriforeninger  Årgangsjubilæum/Artilleridag i Ringsted 
10. september Intendanturforeningen  Landsstyrelsesmøde i Skive 
10. september Hærens Tekniske Korps Soldaterforening HTK træf 2005 i Svendborg 
23. september De Blå Baretter   Repræsentantskabsmøde – Antvorskov Kaserne 
24. september Danske Feltartilleriforeninger  Årgangsjubilæum/Artilleridag i Holbæk 
24. september Dronningens Livregiments Soldaterforening Jubilarstævne på Aalborg Kaserner 
30. september Danske Soldaterforeningers Landsraad Præsidiemøde på Haderslev Kaserne 
30. september Slesvigske Fodregiments Soldaterforening Sammenkomst – regimentets 227-års dag 
 
 
Oktober: 
1. oktober Danske Soldaterforeningers Landsraad Formandsrådsmøde på Haderslev Kaserne 
10. oktober FSM-Samvirket   Lederkontaktmøde i Korsør 
12. oktober Københavnske Soldaterforeningers Samvirke Soldatens Dag festaften på Frederiksberg Rådhus 
 
 
November: 
6. november De Danske Garderforeninger  Årgangsparade på Rosenborg Eksercerplads 
11. november Soldaterforeninger landet over  Våbenstilstandsdagen 
24. november Danske Soldaterforeningers Landsraad Præsidiemøde i Odense 
 
 

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

 

 
 
 
 

Farvel til Kongens Artilleriregiment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
efteruddannelse, da regimentet lukkede 
den 29. juli. Man mødte stor velvilje ved 
andre regimenter.  
Men øvelsen lykkedes ikke helt. Da regi-
mentet holdt afskedsparade var 9 ud af 10 
ansatte videre, men de resterende venter 
stadig på en afklaring, og denne del af op-
gaven er nu overgået til Forsvarets Perso-
neltjeneste. 
 
Selv kender obersten sin nære fremtid! Han 
skal nemlig senere på året overtage funkti-
onen som Director Joint Operations Center i 
Kosovo. 
 
Men Kongens Artilleriregiment i Sjælsmark 
er nu fortid – og en del af militærhistorien. 
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Formandsrådet 
 
Formandsrådet indkaldes til ordinært møde lør-
dag 1. oktober 2005 kl. 10.00 på Haderslev 
Kaserne.  
 
Materiale til mødet udsendes direkte til præsi-
denter og formænd i denne uge. 
 
Udover de faste punkter indeholder dagsordenen 
  
- Debat om FSM-arbejdet 
- Landsrådets handleplan 2005 
- De små landsforeningers bladproblemer 
- Verserende udmeldelsesbegæringer 
- Økonomi og budget 
- Landsrådets 70 års jubilæum 
- m.m. 
 
I dagsordenen ligger en debat om de problem-
stillinger i bladudgivelse, som strukturomlæg-
ningerne i Forsvaret forårsager. 
Ved flere af Forsvarets store tjenestesteder 
medfører manglende bemanding indskrænknin-
ger i bladudgivelsen – eller truer med det.  
 
En anden problemstilling er nedlæggelsen af 
regimenter, hvor den ”tilhørende” soldaterfor-
ening kommer i klemme i forhold til bladudgivel-
se. Eksempelvis er Fodfolkspionerernes Solda-
terforening aktuelt i klemme på dette område, 
og der er ”truende skyer” andre steder. 
 
Kommunikationsproblemer i soldaterforenings-
bevægelsen er over få år blevet virkelighed, - 
først ved det politiske indgreb mod portostøtte-
ordningen, og nu fulgt op af de hastigt gennem-
førte strukturomlægninger i Forsvaret. 
 
 
Et andet markant debatemne på Formandsrådet 
er 2 verserende begæringer om udmeldelse af 
Landsrådet – en trist virkelighed og et alvorligt 
angreb på den hidtidige samhørighed, der har 
kendetegnet den danske soldaterforeningsbe-
vægelse. 
Mange soldaterforeninger er uden de store re-
krutteringsmuligheder og udfases ad åre. Det er 
en forståelig kendsgerning. Men at livskraftige 
soldaterforeninger forlader fællesskabet fore-
kommer lidt uforståeligt.  
 
 
Formandsrådet skal på mødet tage stilling til 
præsidiets skitseoplæg til markeringen af Lands-
rådets 70 års jubilæum i 2006. I oplægget ligger 
et ”udvidet” Formandsrådsmøde i Sønderborg 
suppleret med kransenedlæggelse på Dybbøl 
Banke og forevisning i Historiecenteret – og 
muligt også et besøg på Sønderborg Slot – samt 
muligt også andre aktiviteter. 
Arrangementet er tænkt afviklet i dagene lørdag 
9. – søndag 10. september 2006. 
 
 
 

Oberst Svennesen død 
 
 
Chefen for Det 
Danske Interna-
tionale Logistik 
Center DANILOG 
i Vordingborg, 
oberst Niels-
Ebbe Svenne-
sen døde fredag 
26. august, kun 
53 år gammel. 
 
Obersten fik et 
ildebefindende i 
sin bil om mor-
genen på vej til 
kasernen og 
afgik straks efter 
ved døden. 

 
Svennesen faldt således på et tidspunkt, hvor 
dansk forsvar er inde i den største og mest kræ-
vende omstruktureringsproces nogensinde. Og 
netop denne dag var oberstens stab forsamlet i 
Skalstrup med henblik på at omsætte DANILOG 
til de nye tider. 
 
Oberst Svennesen tiltrådte som chef for DANI-
LOG 1. maj 2003. Han var Dragon af årgang 
1971.  
Han viste sig straks at være en dygtig, uformel 
og moderne chef. Og skønt dagligdagen ved 
DANILOG blev hård og udfordrende, gav han sig 
tid til samarbejdet med soldaterforeningslivet. 
Han videreførte og skabte nye gode relationer til 
garnisonens soldaterforeninger, og han var 
stærkt optaget af at opbygge en slagkraftig sol-
daterforening omkring DANILOG med udgangs-
punkt i Sjællandske Trænregiments Soldaterfor-
ening. 
 
Soldaterforeningsbevægelsen var meget vel-
kommen på ”hans kaserne” – hvilket også 
Landsrådet flere gange nød godt af. 
 
DANILOG har mistet en dygtig og respekteret 
chef. 
 
Æret være hans minde. 
 
Obersten bisættes fredag 2. september 2005 kl. 12.00 
fra Holsted Kirke i Næstved og stedes efterfølgende til 
hvile på Herlufsholm Kirkegård. 
 
 
--- 
 
Det er i øvrigt 2. gang i nyere tid en regiments-
chef i Vordingborg dør med støvlerne på. Den 4. 
maj 1995 døde oberst Kai Hansen, Danske Liv-
regiment, tilsvarende meget pludseligt, 51 år 
gammel. 
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Forsvarets Dag på KRONBORG er en tilbagevendende festdag for gamle soldater. Også 2005-udgaven af det velar-
rangerede stævne søndag 28. august blev en god oplevelse. Herom har Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge, 
beskrevet i det ledende indlæg forrest i nyhedsbrevet. 

Stævnets hovedtaler var Medlem af Folketinget, Major Kristian Pihl Lorentzen, der meget præcist redegjorde for, 
hvorledes Forsvarets rolle aktuelt ser ud i politisk perspektiv, om terrortruslen, og om vigtigheden af den danske for-
svarsvilje. 

Nyhedsbrevet Vedetten har med stor velvilje fra Kristian Pihl Lorentzen lånt hans manuskript. 

 

Store udfordringer for dansk forsvar 
- såvel ude som hjemme 

 
Af MF Kristian Pihl Lorentzen (V) 
Medlem af Folketingets forsvarsudvalg og udenrigsudvalg 
 

ars-
 

e 

0 

Dansk forsvar har indledt den største omstilling i nyere tid. Truslen fra øst 
under Den Kolde Krig er forsvundet. Til gengæld er forsvaret blevet et vig-
tigt middel i en aktiv dansk udenrigspolitik. En politik, hvor Danmark yder et 
markant bidrag til at fremme fred, demokrati, frihed og menneskerettighe-
der. Dertil kommer forsvarets hjemlige opgaver med suverænitetshævdelse 
og totalberedskab. Med indgåelse af forsvarsforliget 2005-2009 er der for 
alvor sat turbo på denne omstilling, der i sig selv er en gigantisk opgave for 
forsvaret og dets personel. Jeg vil gerne her fremhæve nogle af de forsvars- 
og sikkerhedspolitiske udfordringer, som ligger forude. Jeg vil herunder 
lægge særlig vægt på den stående terrortrussel, som vi nødvendigvis må 
forholde os til. 
 
 
Ro til omstilling 
For det første er det vigtigt at give forsvaret den fornødne ro til at gennem-
føre den vedtagne omstilling til de nye opgaver. Implementering af forsv
forliget har betydelige personelmæssige konsekvenser i form af flytninger,
afskedigelser og omskoling/uddannelse. Men der er også brug for at rekrut-
tere mange nye soldater, der skal uddannes til at indgå i de tilbageværend

professionelle enheder, der kan udsendes med kort varsel i et bredt spektrum af opgaver – fra egentlig 
krig til humanitære operationer. Investeringer i moderne materiel for mere end 14 mia. kr. i perioden 
indebærer også en omfattende opgave med uddannelse og indfasning i enhederne. Om fire år vil forsva-
ret være i stand til at udsende op til 2000 veluddannede soldater i internationale operationer, heraf 150
fra Hæren. Ikke før.  

 
Den politiske opgave i forbindelse med forsvarets omstilling bliver at følge processen, herunder sikre at 
der til stadighed er sammenhæng mellem mål og midler, samt at der sker den påkrævede styrkelse af de 
spidse ender i forsvaret. Forsvarets top i form af stabs- og støttestruktur skal slankes så meget, som er 
forsvarligt, mens ”kroppen”, de operative kapaciteter, tilsvarende styrkes.   

 
 

Fokus på internationale opgaver 
For det andet bør der løbende fokuseres positivt på de igangværende internationale operationer, hvor 
vore soldater gør en formidabel indsats hver eneste dag. Herunder ikke mindst i Irak, hvor den danske 
bataljons godt 500 soldater bevisligt bidrager væsentligt til den igangværende stabilisering og demokrati-
sering af det diktatur-plagede land. Det er absolut ikke nogen nem opgave. I løbet af august måned har 
vi atter oplevet angreb mod danske patruljekøretøjer med bomber opstillet i vejsiden. Vi er midt i en 
afsluttende fase med at få vedtaget en ny forfatning for Irak. Derfor er det ikke uventet, at en række 
destruktive kræfter rører på sig i den anledning, nu også i den danske bataljons område. Der er absolut 
ikke tale om nogen søndagsskoleudflugt! Det er en barsk opgave, men den løses til UG af vore udsendte 
soldater! Lad os give dem den størst mulige opbakning – det har de ubetinget krav på. 
 
 
Meningsløst med tidsbestemt ”Exit-strategi” 
Med hensyn til varigheden af den danske indsats i Irak, er jeg dybt forundret over, at en række forsvars-
politikere fra oppositionen, herunder Socialdemokratiet, har stillet et bombastisk krav om, at de danske 
soldater skal trækkes hjem senest i juni 2006. Vi ønsker alle, at vore soldater skal hjem hurtigst muligt, 
Men vi må ikke give op på halvvejen, hvorved soldaternes store indsats måske bliver omsonst. En tidsbe-
stemt såkaldt ”Exit-strategi” giver ingen mening og den kan være direkte skadelig for Iraks sikkerhed, 

 Danske Soldaterforeningers Landsraad      Nyhedsbrevet Vedetten Side 5 af 7 sider 
 



idet de destruktive og anti-demokratiske kræfter i Irak blot kan vente på, at land for land trækker deres 
styrker hjem til vedtagne tidspunkter. De danske soldater skal hjem med det samme, når Iraks regering 
meddeler, at den er klar til selv kan overtage ansvaret for landets sikkerhed. Jeg håber, at det sker inden 
for en overskuelig fremtid på 1-2 år, men jeg kan ikke sætte dato på. Det vil helt afhænge af den kom-
mende proces med godkendelse af forfatningen for det endnu spinkle demokrati i Irak. Herunder at det 
lykkes at holde de anti-demokratiske kræfter og deres tilløbne støtter i skak. Vi skal heller ikke lade den 
danske indsats i Irak påvirke af trusler fra fanatiske islamistiske grupper, der truer med terroranslag mod 
Danmark. Vi må aldrig give efter for sådanne trusler. Det ville være en endegyldig sejr for terrorismen og 
de onde kræfter, for hvem demokrati og frihed er en vederstyggelighed. 
 
 
Øvelse af totalberedskabet 
For det tredje bør vi fokusere på en styrkelse af det hjemlige totalberedskab. Den stående terrortrussel 
afstedkommer et behov for, at der i påkommende tilfælde kan ske en hurtig og effektiv indsættelse af 
alle elementerne i totalberedskabet under politiets ledelse. Der er brug for et styrket samarbejde mellem 
politiet, forsvaret, Hjemmeværnet, det civile beredskab og virksomhederne om planlægning samt regel-
mæssig øvelse af indsatsen mod terror. Oprettelsen af de nye regioner er sammen med den kommende 
politireform med nye større politikredse en oplagt anledning til for alvor at sætte turbo på totalberedska-
bet. Herunder finder jeg det vigtigt, at totalberedskabets værktøjskasse samtidig kan bruges til hurtig 
dansk indsats ved katastrofer uden for landets grænser. De mange frivillige i Hjemmeværnet og Bered-
skabsforbundet udgør en gigantisk ressource, som vi skal blive bedre til at trække på. Udfordringen be-
står i at få disse mange gode elementer i totalforsvaret til at spille godt sammen – og uden rivalisering 
omkring opgaverne.  
 
 
Hjemmeværnet skal ikke stækkes 
Her vil jeg gerne knytte en kommentar til det højaktuelle forslag om, at Hjemmeværnet ikke længere 
skal have lov til at øve sig med våben uden for de militære øvelsesterræner. Jeg tager skarpt afstand fra 
dette forslag. Det er tale om et rent vildskud! Hvis man fulgte forslaget, vil det betyde, at man trækker 
tænderne ud på hjemmeværnet. Og det er der absolut ikke behov for i en tid med stående terrortrussel. 
Tværtimod har vi mere end nogensinde brug for lokalt forankrede frivillige militære enheder overalt i 
landet. Enheder, som politiet kan trække på, hvis der er forøget terrortrussel, eller hvis det værste skulle 
ske i form af et egentligt terroranslag.  
 
 
Forsvarsvilje - i bred forstand 
For det fjerde er det meget væsentligt, at vi hele tiden er opmærksomme på udviklingen i den danske 
forsvarsvilje. Tidligere handlede forsvarsvilje om at forsvare Danmark til sidste mand. Og om at bakke op 
om det kollektive NATO-forsvar, der skulle dæmme op for Warszawa Pagtens konkrete angrebsplaner. I 
dag må vi arbejde med et bredere begreb. Forsvarsvilje handler i dag om at forsvare demokrati, fred, 
frihed og menneskerettigheder overalt i verden. Derved skaber vi nemlig større sikkerhed for os selv i en 
globaliseret verden. Undersøgelser viser, at forsvarsviljen er helt i top. Det skal vi ubetinget fastholde. 
Men det bliver en udfordring i en tid med stærkt afkortet værnepligt – og en stærkt reduceret Reserve i 
forsvaret. Efter min opfattelse er der mere end nogensinde brug for de forsvarspositive organisationer og 
foreninger landet over. De kan være med til at sikre forståelse for det nye forsvarsvilje-begreb samt for-
ståelse for forsvaret og dets opgaver. Det samme gælder de mange frivillige i Hjemmeværnet. 
 
 
Terrortruslen skal tages alvorligt  
For det femte er vi nødt til at forholde os nøgternt og realistisk til den stående terrortrussel. Billederne af 
ødelæggelserne efter terrorbomberne i London i juli måned vækker frygt for, at noget lignende kunne ske 
i Danmark. Ja, visse gruppe har endog fremsat trusler om, at Danmark kan blive det næste mål. Medier-
nes barske reportager fra London minder os alle om, at vi langt fra er usårlige. Terrorangreb rettes ikke 
kun mod amerikanske interesser. De rammer også europæere, egyptere, tyrkere og indonesere. Vi står 
således over for en uforudsigelig og asymmetrisk trussel. 

Vi kan ikke som strudsen bare stikke hovedet i busken og håbe på, at truslen forsvinder af sig selv. Det 
fanatiske Al-Qaeda netværk opererer overalt i verden. I mange lande er der såkaldt sovende celler, der 
på kommando kan vækkes til at udføre et angreb.  
 
Vi må desværre erkende, at der også her i Danmark findes grupper af personer, der mere eller mindre 
åbenlyst sympatiser med terrorisme som middel i en vanvittig kamp. En kamp, der bunder i en fanatisk 
og middelalderlig sammenblanding af politik og religion. En kamp, hvor målet helliger ethvert tænkeligt 
middel. Og en kamp, der ofte bunder i et grænseløst had til USA og dets allierede. Og en dyb foragt over 
for os ”vantro” og vore værdier. I den forbindelse er det vigtigt, at vi allierer os med de moderate musli-
mer her til lands i bestræbelserne på at isolere og bekæmpe de fanatiske kræfter. Målet er bl.a. at for-
hindre den lokale rekruttering til terrorisme, som man har oplevet i England.  
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Terroristernes overordnede mål er at sprede rædsel og ustabilitet i de demokratiske samfund, de vælger 
at ramme. Midlet er ofte selvmordsaktioner, hvor man lader bomber sprænge midt blandt sagesløse og 
intetanende mennesker. Det er topmålet af fejhed, men det er effektivt til at gøre folk utrygge. Det er 
derfor vigtigt, at vi lader dagligdagen gå videre. Vi skal ikke mure os inde i hjemmet af skræk for at be-
væge os ud i det offentlige rum, for at tage tog, bus eller metro eller deltage i større arrangementer. Der 
må ikke blive oppisket en stemning af overdreven frygt. 

International kamp mod terror 
Der har længe hersket uenighed om definitionen på terrorisme. Herunder skelnen mellem terrorister og 
frihedskæmpere. Det er derfor glædeligt, at der til efteråret - i regi af FN - ventes vedtaget følgende 
klokkeklare definition på terrorisme: Enhver voldelig handling mod civile med henblik på at skræmme en 
befolkning eller tvinge en regering eller internationale organisationer til at handle på en bestemt måde.  

Terrorisme er et globalt problem på tværs af grænser. Bekæmpelse af terrorisme løses derfor bedst gen-
nem internationalt samarbejde. FN, EU, OSCE og NATO er alle organisationer, der er aktive i håndterin-
gen af terrorisme. Og dette arbejde skal styrkes. Det forhindrer ikke, at de enkelte lande selv tager yder-
ligere initiativer. 

Den direkte kamp mod terror omfatter om nødvendigt en dansk militær indsats som led i en større koali-
tion. Ganske som det i 2002 skete i Afghanistan, hvor Folketinget besluttede at indsætte danske jagerfly 
og jægersoldater i kampen mod Al-Qaeda netværket. Og her ydede de danske styrker en fornem indsats, 
som vi alle kan være stolte af. Danmarks betydelige internationale engagement i fredsstøttende og hu-
manitære operationer er med til at skabe en mere sikker verden, hvor demokrati og menneskerettighe-
der er i højsædet.  
 
Danmark har i 2005 og 2006 en plads i FN’s Sikkerhedsråd. I samme periode varetager Danmark for-
mandskabet i Sikkerhedsrådets særlige Anti-Terror Komité. Det giver os en stærk platform for at sætte 
solide fingeraftryk på den internationale kamp mod terrorisme.  
 
 
Hjemlig indsats mod terror 
Der er også behov for fokus på den hjemlige indsats mod terror. Først og fremmest skal der satses kraf-
tigt på en systematisk overvågning af grupper og enkeltpersoner, der sympatiser med terror. Det bedste 
metode til bekæmpelse af terror er at opdage planer om angreb inden de føres ud i livet. Politiets Efter-
retningstjeneste spiller en vigtig rolle i denne forbindelse og er derfor blevet styrket med flere ressourcer. 
Desuden skal vi sikre, at fanatiske grupperinger i Danmark ikke i fremtiden kan bidrage til indsamling af 
penge til internationale terror-netværk.  
 
Kun de færreste ønsker et overvågningssamfund eller en politistat. Men vi er nødt til at forholde os reali-
stisk til terrortruslen. Vi må skele til de britiske erfaringer med, at konsekvent videoovervågning på 
stærkt befærdede steder i det offentlige rum bidrog til hurtig pågribelse af terroristerne. Vi må have en 
debat om, hvor langt vi er villige til at gå på kompromis med vort åbne samfund og borgernes frihedsret-
tigheder for at øge borgerne sikkerhed. Dette er en yderst vigtig balance.  
 
Samfundet har også brug for et effektivt totalberedskab, hvor vi på forhånd har indøvet en hurtig indsats, 
hvis det værste skulle ske. Politiet, Forsvaret – herunder specielstyrkerne, Hjemmeværnet og Det Civile 
Beredskab er alle vigtige elementer i dette totalforsvar. Og de skal spille sammen. Regelmæssige øvelser 
med realistiske scenarier skal sikre et effektivt totalforsvar i alle landets regioner. 
 
 
Ingen garantier mod terror 
Vi må ikke gøre os illusioner; Ingen kan give garantier mod et terroranslag. Men vi skal alligevel deltage 
aktivt i forebyggelse af terror både nationalt og internationalt. Vi kan styrke det net af internationale 
relationer, der giver en stærk fælles indsats. Vi kan sørge for at være beredte til at håndtere en konkret 
trussel eller et anslag. Og vi kan nægte at lade terrorister forhindre os i at opretholde en normal daglig-
dag i et åbent og demokratisk samfund. Kun derved kan vi vise terroristerne, at vi ikke lader os kue. 
 
Jeg er ikke i tvivl: Danmark skal være frontløber i kampen mod terrorisme. Vi skal yde en aktiv indsats i 
forebyggelsen og bekæmpelsen af terror – såvel ude som hjemme.   
 
Jeg vil afslutte mit indlæg med at drage en parallel til B.S. Ingemanns dejlige sang ”I alle de riger og 
lande”. Her synger vi bl.a.: ”Jeg fægted med åben pande, for, hvad jeg for alvor tror”. Disse kloge ord er 
fortsat højaktuelle og yderst relevante. Vi har mere en nogensinde brug for den forsvarsvilje, som Holger 
Danske er symbolet på. Vi har brug for en stålsat vilje til at forsvare demokrati og frihed – og til at be-
kæmpe de destruktive kræfter, der har til hensigt at undergrave vore grundlæggende værdier. 
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