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       Danske Soldaterforeningers Landsraad 
                                                                                               -  et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen ... 

 
 

Nr. 2 – 2009                     Februar  
 

Danmark har siden starten af 1990’erne udsendt flere 
end 40.000 soldater på internationale missioner i 
blandt andet Irak, Afghanistan og på Balkan. I denne 
periode har mere end 40 soldater mistet livet, mens 
yderligere knap hundrede er blevet alvorligt såret. 
Dertil kommer et ofte overset og tabuiseret problem, 
der består i psykiske eftervirkninger som for eksempel 
posttraumatisk stress, depression eller angst.  

Kronprins Frederik protektor for Soldaterlegatet.dk 
 
Soldaterlegatet er nu klar med millionstøtte til hjemvendte soldater og deres pårørende. Et fortræffeligt 
initiativ, der nu lukker et af hullerne i de mange problemstillinger, som vore udsendte soldater i internati-
onale indsatsområder møder. 
 
Soldaterlegatets bestyrelse udsendte 29. januar 2009 denne pressemeddelelse: 
 
Nyt legat klar med millionstøtte til hjemvendte soldater og pårørende  
Danske soldater og civilpersoner i militær tjeneste, som vender hjem med fysiske eller psykiske mén 
efter udstationering i verdens brændpunkter, kan se frem til en økonomisk håndsrækning fra Soldater-
legatet, der uddeler midler fra den nyoprettede Fond til Støtte for Soldater i International tjene-
ste. Soldaterlegatet har til formål at hjælpe hjemvendte soldater og deres pårørende samt efterladte, 
der har mistet et familiemedlem i tjenesten.  
Soldaterlegatet er stiftet af Kredsen Mars og Merkur, der blandt andet har som mål at styrke samar-
bejdet mellem Forsvaret, erhvervslivet og den offentlige sektor. Soldaterlegatet er uafhængigt af 
politiske interesser, og det har fået opbakning fra en bred kreds af engagerede mennesker.  
Hans Kongelige Højhed Kronprinsen har indvilget i at være legatets protektor.  
 
Akut behov for hjælp  

 
Formand for Soldaterlegatet, Peter Højland, siger:  
- Danmark er blevet involveret i flere og mere alvorli-
ge konflikter ude i verden, og vi ser et akut behov for 
at hjælpe de, som pådrager sig skader på internatio-
nale militære missioner. Det handler primært om sol-
dater, men også om læger, sygeplejersker og andre 
civile. Desværre er det ikke alle, der kommer hjem 
med livet i behold, og vi vil derfor også kunne støtte de efterladte familier, som bærer på en tung øko-
nomisk byrde. Forsvaret og samfundet i øvrigt gør meget for at hjælpe, men vi ønsker at kunne gøre 
endnu mere.  
 
Bredt sammensat bestyrelse  
Soldaterlegatets bestyrelse består udover formanden, direktør Peter Højland, blandt andet af BRFkredits 
administrerende direktør Sven Blomberg, administrerende koncerndirektør i MT Højgaard Kristian May, 
administrerende direktør i TV2 SPORT A/S Claus Bretton-Meyer fra STSOP, partner i CapMan Torben von 
Lowsow, kaptajn Torben Rønne fra De Blå Baretter, formand for Danske Soldater-og Marineforeningers 
Fællesråd K.E. Nielsen og administrerende direktør i Refshaleøen Holding A/S Christian Herskind, der 
også er præsident i Kredsen Mars og Merkur Danmark og næstformand for Soldaterlegatet. 
  
Støtten uddeles i form af legater, typisk i størrelsesordenen 50.000-200.000 kroner. Legaterne uddeles 
efter indstilling, og modtagerne udvælges af en legatuddelingskomité på seks personer, som alle har et 
godt kendskab til danske soldaters vilkår både under og efter udsendelsen. Der tilstræbes størst mulig 
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diskretion omkring den enkelte tildeling.  
 
Yderligere information kan indhentes hos Soldaterlegatets formand Peter Højland på telefon 40 16 79 39, 
på ph@bikubenfonden.dk, på www.soldaterlegatet.dk eller på nedenstående adresse.  
Soldaterlegatet c/o Otto Mønsteds Fond, Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup.  
 
 

Veteranhjems – projektet ligger nu hos ministeren 
 
Efter måneders forarbejde og debat er et første oplæg til etableringen af et antal såkaldte veteranhjem 
nu udarbejdet i DSM (Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd) og indsendt til Forsvarsministe-
ren. 
Soldaterforeningernes ”arkitekt” i projektet er Landsrådets præsident, Jan Brun Andersen, der har ind-
draget Bjarne Hesselberg, landsformand i De Blå Baretter, i forarbejdet, og senest er hele projektet ”nik-
ket af” i DSM-regi og i Landsrådets formandsråd. 
 
Veteranhjemmene skal støtte soldater og pårørende og afhjælpe vanskeligheder – og således være med 
til at lukke et af de mange huller, som soldater udsendt i udenlandske indsatsområder møder efter hjem-
sendelsen. Man skal have et sted at mødes, og det gælder både tidligere og kommende udsendte og de-
res pårørende. 
Det ligger i ideoplægget, at et veteranhjem skal drives af frivillige – og arbejdskraften hentes i vore sol-
daterforeninger, medens finansieringen skal foretages via Forsvaret, der skal stille driftsbevillingerne til 
rådighed. 
Et veteranhjem bør have mødelokaler, køkken og måske endog faciliteter til overnatning, og i oplægget 
ligger, at projektet skal prøves af 3 steder i landet i første omgang – Hovedstadsområdet, ”Trekantområ-
det” i Jylland, og i Aalborg-området. 
 
En forudsætning for projektets videre liv er en positiv tilbagemelding fra Forsvarsministeriet, at det er 
den vej, man ønsker at gå, og at man vil tilføre projektet finansiel baggrund i forbindelse med det politi-
ske forlig om Forsvarets fremtid, som skal indgås senere på året. 
 
 

Fremskudt forsvar for værdier 
 
– bak op om soldaterne og deres mission 
 
 

Der hersker ingen tvivl om, at Forsvaret trækker et meget stort læs med løsning af inter-
nationale opgaver. Ikke mindst Hæren er meget hårdt spændt for, men buen er også 
stram i de andre værn. I forbindelse med Forsvarskommissionens arbejde op til det kom-
mende forsvarsforlig, står det klart, at der savnes sammenhæng mellem opgaver og res-
sourcer. Herunder mangler der penge til nødvendige materielinvesteringer. Der sker reelt 
en nedslidning af forsvarets produktionsapparat. Og det er komplet uholdbart i længden.  

Af Kristian Pihl Lorentzen, MF (V) og medlem af Folketingets Forsvarsudvalg 
 

 
Det er i Danmarks klare interesse, at vi har et effektivt forsvar som redskab til at føre en 

aktiv udenrigs- og sikkerhedspolitik. Dygtige og velmotiverede danske soldater gør hver dag en stor for-
skel i Afghanistan og i andre brændpunkter, hvor der skal bekæmpes terrorister eller skabes grundlag for 
stabilitet og demokrati. I vore dage handler begrebet forsvarsvilje ikke blot om forsvaret af dansk territo-
rium. Det handler også om viljen til at kæmpe for frihed, folkestyre og menneskerettigheder ude i ver-
den. Her skal vi også i årene frem yde et robust dansk bidrag - som et fremskudt forsvar af vore kerne-
værdier.  
 
Vi har derfor et stort politisk ansvar for, at Forsvaret råder over de fornødne bevilliger til at sikre solda-
terne en førsteklasses uddannelse og det bedst tænkelige materiel. Også selvom det betyder, at der må 
findes flere penge. I øvrigt er det tankevækkende, at Danmark langt fra lever op til NATO-målsætningen 
om et forsvarsbudget på 2 % af BNP - vi yder blot 0,7 %. Der er rigeligt med plads til forbedring. Desu-
den skal vi ubetinget holde fast i værnepligten og Hjemmeværnet som værdifulde grundpiller i det dan-
ske totalforsvar - og for bevarelse af forsvarsviljen og den folkelige forankring af forsvaret på lang sigt.  
 
Afslutningsvis vil jeg komme med en kraftig opfordring til de folketingspolitikere, der ikke forsømmer 
nogen anledning til at sætte spørgsmålstegn ved nytten af de danske soldaters indsats i Afghanistan og i 
andre brændpunkter. Det er i forvejen uhyre belastende for soldaterne og deres pårørende at skulle 
håndtere en udsendelse til farefulde missioner. Men der bliver næsten ubærligt, hvis man også skal læg-
ge øre til politikere, der af partitaktiske grunde hele tiden prøver at udhule grundlaget for hele missionen. 
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Vi skal naturligvis have plads til en politisk debat om udsendelse af soldater – og formålet med indsatsen. 
Men når beslutningen om, at Danmark deltager i en given mission er truffet, så skal der bakkes 100 % 
op herhjemmefra. Alt andet er uanstændigt! 
 
 

32. Nordiske Soldater- og Marineforenings Stævne 
 

Marinbasen i Karlskrona 
torsdag 11. juni – søndag 14. juni 2009 

 
 

Det 32. Nordiske Stævne 2009 afvikles i Sverige af Sveriges 
Militära Kamratföreningars Riksförbund. 
Tema: ”Gränslös kamratskap”.  
Store dele af stævneprogrammet foreligger allerede nu. 
Det danske kontingent sammensættes med 60 deltagere fra 
landsforeningerne i Landsrådet og repræsentanter fra Marine-
foreningen og Flyvevåbnets Soldaterforening. 
 
Nærmere indkaldelse udsendes i det tidlige forår. 
 
 

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

  
14.02.2009 De Danske Pionerforeninger – Formandsmøde på Dannevirke i Odense 
19.02.2009 Fynske Livregiments Soldaterforening – Generalforsamling på Dannevirke i Odense 
23.02.2009 Landsrådet – opstillingsmøde til præsidievalg København/Bornholm, Laksegade 32 
25.02.2009 Folk & Forsvar – Debatmøde om Forsvarets fremtid – SCANDIC i Odense 
02.03.2009 Folk & Forsvar – Debatmøde om Forsvarets fremtid – ALSION i Sønderborg 
03.03.2009 Folk & Forsvar – Debatmøde om Forsvarets fremtid – Aakirkeby-Hallerne 
07.03.2009 De Blå Baretter – Formandsmøde i Sønderborg 
08.03.2009 Falsterske Fodreg. Soldaterforening – markerer regimentets 262 års dag i Vordingborg 
09.03.2009 Landsrådet – Kontaktmøde med de regionale samvirker – Dannevirke i Odense 
14.03.2009 Danske Dragonforeningers Sammenslutning – repræsentantskabsmøde i Holstebro 
15.03.2009 Luftværns-Artilleri-Foreningen – landsgeneralforsamling på Sandholmgård 
21.03.2009 Luftværns-Artilleri-Foreningen – Luftværns-artilleristens Dag 2009 – Varde Kaserne 
 

Landsrådsmøde 2009 
 

afvikles lørdag 25. april 2009 på Ryes Kaserne i Fredericia (Auditorie ØST). Materiale udsendes til 
landsforeningerne i starten af marts måned.  
Landsrådsmødets gæstetaler bliver Forsvarschefen, admiral Tim Sloth Jørgensen. 
 
 

Hædersbevisninger i Landsrådet 
 

Tillykke! 
 

 
 

 
Æresplakette 
Falsterske Fodregiments Soldaterforening, Maribo-afdeling, 60 års jubilæum  
15. januar 2009 
 
Fortjensttegn i sølv 
Martin Klausen, De Blå Baretter, den 16. januar 2009 
Jørgen Svenstrup, Kystartilleriforeningen, den 24. januar 2009 

 
Nyhedsbrevet Vedetten udsendes af Danske Soldaterforeningers Landsraad. Landsrådets protektor er Hendes Majestæt Dronningen. 
Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 27 tilsluttede landsforeninger med 35.000 medlemmer inden for soldaterfor-
eningsbevægelsen i Hæren. 
Nyhedsbrevet lægges ved hvert månedsskifte ud på Landsrådets hjemmeside soldater.dk og udsendes derudover i enkelte eksemplarer i trykt udgave. 
For at sikre landsforeningernes medlemmer den bredest mulige nyhedsformidling er nyhedsbrevet suppleret med nyhedsbrevet fra Folk & Forsvar. 
Indsendte indlæg, der bringes i nyhedsbrevet, dækker ikke nødvendigvis Landsrådets holdning. 
Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. 

 

http://www.soldater.dk/�
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Nyhedsbrev         Februar 2009 
 
 
 

Dansk sikkerhed styrker vor velfærd! 

Debatmøder om fremtidens forsvar 
 

Folk & Forsvar arrangerer endnu 4 debatmøder med temaet 
 

FORSVARSFORLIG 2009  
 
 

 
Odense onsdag 25. februar  Scandic i Odense 
Sønderborg mandag 2. marts  ALSION 
Bornholm tirsdag 3. marts  Aakirkeby-Hallerne 
 

 
Alle møderne indledes kl. 19.00. 
 
Yderligere planlægges et stort afsluttende møde i det storkøbenhavnske område – formentlig i april 
måned – efter Forsvarskommissionens afsluttende arbejde. 

 
• Forsvarets aktive engagement ude og hjemme 
• Værnepligten - en samfundssucces 
• Fælles engagement om samfundets beredskab 
• Anerkendelse af og omsorg for personellet og deres pårørende 
• Vi kan ikke undvære Reserven 

 
Program for Odense-mødet: 
 
19.00 Velkomst og debatoplæg v/ Frank E. Andersen,  

formand for Folk & Forsvar 
 

19.30 Debatindlæg: 
 

 Kristian Pihl Lorentzen, MF (V), medlem af Forsvarsudvalget  
 
 Per Pugholm Olsen, generalmajor i Forsvarskommandoen 
     

20.15 Debat 
 

21.00 Afslutning / kaffe /drikkevarer / sandwichs 
 
 

Alle er velkomne til debatmøde om Forsvarets fremtid! 
 
 

Læs den løbende opdatering af møderne på www.folkogforsvar.dk 
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Folk & Forsvar anbefaler til 
det kommende forsvarsforlig … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folk & Forsvar har i en særlig projektgruppe udarbejdet et debatmateriale til brug for en forsvarspo-
litisk debat forud for den politiske vedtagelse af FORSVARSFORLIG 2009.  
Debatoplæggene er samlet i 5 debathæfter, der sætter fokus på centrale forsvarspolitiske temaer. 
Debathæfterne udleveres til alle på de 12 regionale debatmøder i de kommende måneder. 
 
De 5 hæfter kan herudover rekvireres fra Folk & Forsvars Sekretariat via mail folkogforsvar@fkfr eller 
telefonisk på 36 90 89 27. 
 

 
Danskerne sætter fingeraftryk på et nyt forsvarsforlig 
___________________________________________________________________________ 
 
Af Claus Arboe-Rasmussen, informationschef 
 
Der begynder at tegne sig et klart billede af Danmarks nye forsvar. Folk & Forsvar har nu gennemført 
otte ud af tolv debatmøder landet rundt.  
- Vi skal skabe et forsvar, der også gælder i morgen og i fremtiden, og det er vigtigt at få politikerne og 
befolkningens accept til et nyt forsvarsforlig, der gennem dansk sikkerhed styrker vor velfærd, siger Folk 
& Forsvars formand Frank E. Andersen.  
Han tilføjer, at i dette nye forsvarsforlig er samtænkning en vigtig nøglefunktion.  
 
Folk & Forsvars fem debatpjecer har ramt folkesjælen, og de mange spørgere på debatmøderne indtil nu 
sætter fingeren på de fem områder. Der spores stor tilfredshed med Danmarks aktivistiske udenrigspoli-
tik, og danskerne er stolte af vore soldaters indsats. Men – som flere siger: Der bør gøres meget mere 
for at hædre soldaterne, når de vender tilbage fra missionerne. Denne opfordring sendes hermed direkte 
videre til Forsvarskommissionen. Heldigvis har nogle kommuner hørt 
danskernes røst, og i Aalborg gør man således noget ved det ved at ar-
rangere parademarch gennem byen og reception, når efterårets missi-
onshold vender tilbage. Men er det ikke en ide, at samtlige landets 
kommuner bliver opmærksomme herpå. De er jo meget hurtige til at 
hylde de danske sportsfolk på landets rådhuse! Det samme bør overføres 
til vore hjemsendte soldater. 
 
350.000 har været værnepligtige 
Værnepligten har trods de mange politiske forsøg fra oppositionen om at 
få den nedlagt eller suspenderet, prellet totalt af på tilhørerne til Folk & 
Forsvar debatmøder. Værnepligten er forankret i vor Grundlov og en del 
af den danske identitet og folkesjæl. Tænk blot på, at over 7.000 vær-
nepligtige pr. år gennem de sidste 50 år i dag dækker 350.000 danske-
re, der har haft en tæt føling med Forsvaret og forsvarsviljen.  
Nej, værnepligten skal ikke afskaffes, siger debatdeltagerne. Tværtimod 
er man meget enig med Folk & Forsvars ønske om også at indkalde en 
årgang unge kvinder til Forsvarets Dag, frem for som nu kun at invitere 
dem. Fire måneders værnepligt afskrækker næppe de unge kvinder. 
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Gennem debatmøderne peger flere tilhørere dog på, at vi i bestræbelserne på at vise Dannebrog i udlan-
det ikke må glemme det hjemlige beredskab.  Samfundets beredskab skal styrkes med flere frivillige, og 
nutidens trusselsbillede kræver mere fleksibel indsats. Danskerne er meget glade for den frivillige indsats 
og peger på Hjemmeværnets flotte indsats både ude som hjemme. 
 
Ro om arbejdspladserne 
Forsvaret har siden sidste forsvarsforlig været gennem en særdeles vanskelig transformation, som har 
betydet mange rokader af Forsvarets personel. Mange tilhørere på Folk & Forsvars debatmøder henstiller 
indtrængende, at man denne gang afholder sig fra flere rokader og skaber ro om Forsvarets personel.  
I samfundets nuværende finanskrise er usikkerhed hos Forsvarets egne medarbejdere stor om fortsæt-
telsen af deres arbejdspladser. Derfor bliver der krævet klare udspil fra politikerne. 
 
Da Folk & Forsvar i oktober 2008 startede debatmøde-runden, var vore succeskriterier til et nyt forsvars-
forlig disse: 
 

 Sammenhæng mellem mål og midler 
 Fleksibel personelstruktur med fokus på kompetencer 
 Fastholdelse af en markant frivillig indsats 
 Fastholdelse af værnepligten 
 Synliggøre/styrke/ øve det nationale beredskab 
 Integration af omsorgen for personellet og deres pårørende 
 Genindførelse af reservepersonel 
 Respekt for traditioner og ansvar for helheden 
 Bred politisk opbakning til forlig/udsendelser 
 Tværministeriel fokus på samtænkning også økonomi 

 
Disse succeskriterier er fortsat aktuelle – og gældende, og vi kan endda glæde os over, at genindførelsen 
af reservepersonel allerede er blevet indført her fra februar.  
 
Nu forestår der endnu tre debatmøder i Odense 25. februar, i Sønderborg 2. marts og på Bornholm 3. 
marts, inden vi slutter af med et stormøde i København i april.  
Deltag i nogle af disse møder og vær med til at sende et markant fingeraftryk tilbage til politikerne og 
Forsvarskommissionen. 
 
Debat om Forsvarets fremtid ramte plet på Skydepavillonen! 
___________________________________________________________________________ 
Debatmøde i Aalborg: 
 
Af Claus Arboe-Rasmussen, informationschef i Folk & Forsvar 
 
”Blæsten gik frisk over Limfjordens vande”, og debatten om Forsvarets fremtid - også den i Nordjylland – 
ramte plet i den gamle Skydepavillon i Aalborg. Usikkerheden om arbejdspladser i det nordjyske efter et 

nyt forsvarsforlig senere på året kunne afspejles i 
spørgsmålene og i øvrigt i det totalt fyldte lokale.  
Bag arrangementet stod Danmarks største forsvars-
positive organisation, Folk & Forsvar, der med op 
mod 100.000 medlemmer netop var kommet til 
Nordjylland for at tage pulsen på forsvarsvilje, for-
svarsholdninger og nordjydernes mulighed for at 
sætte et personligt fingeraftryk på de kommende 
forsvarsforligsforhandlinger. 
 
Folk & Forsvars formand, Frank E. Andersen, kunne 
under temaet ”Dansk sikkerhed styrker vor velfærd” 
”sparke” værdidebatten i gang og henvise til, at der 
efterhånden ikke er så mange danskere, der har 
direkte berøring med Forsvaret.  
- Derfor skal man huske på, at de grundlæggende 
værdier for sikkerhed er årsagen til den velfærd, vi 

har i dag. Formanden henviste til det omfattende debatmateriale, som foreningen har udarbejdet op til et 
nyt forsvarsforlig – og til nysgerrige om at klikke direkte ind på temaet på folkogforsvar.dk. 
 
Politiske og militære visioner  
Dernæst fik de to oplægsholdere, Helge Adam Møller, MF (KF) og Per Pugholm Olsen, generalmajor i For-
svarskommandoen, mulighed for at understøtte de politiske og forsvarsmæssige synspunkter, der har 
betydning for dansk forsvar de næste mange år, og som forhåbentlig også er med i den rapport For-
svarskommissionen barsler med senere på foråret.  
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Dernæst blev der åbnet op for en god 
og indimellem lokalpatriotisk debat om 
forsvarsmateriel, lokale arbejdspladser 
samt de mange nationale og internati-
onale udfordringer. 
 
Jes Reimer Petersen efterlyste flere 
midler til Flyvevåbnets indkøb af nye 
jagerfly, så man ikke politisk undermi-
nerede Flyvevåbnet.  
Anders Uldgaard undrede sig over, at 
Danmark ikke lever op til sin NATO-
forpligtigelse med 2 % af bruttonatio-
nalproduktet til Forsvarets aktiviteter.  
Anders Sørensen spurgte til nye trus-
selsvurderinger. Jette fra Forsvarets 
Regnskabstjeneste i Hjørring var be-
kymret for nye rokader og lokale ar-
bejdspladser i forbindelse med et nyt 
forsvarsforlig. Carsten Jensen spurgte 
til antallet af flyvestationer i et nyt 
forlig. Spørgelysten kredsede også om bevarelse af værnepligten, soldaterløn og anerkendelse af vore 
udsendte soldater. 
 
Helge Adam Møller kunne med tilfredshed konstatere opbakningen bag en fortsat bevarelse af vær- 

nepligten og lovede flere kroner til Forsvaret i fremtiden, hvis det stod til De Konser-
vative. Især sliddet på materiel har givet et efterslæb på 2.4 mia. kroner. Han roste 
Hjemmeværnet for at ”sælge” sin vare ualmindeligt godt, og han håbede på en ny 
national flagdag til efteråret, hvor hver ny årgang udsendte soldater for fremtiden 
kunne blive behørigt hyldet – efter hans forslag på Christiansborgs Ridebane med 
efterfølgende reception i Folketinget. Det gør Folketinget allerede for alle med nyt 
statsborgerskab. 
Aalborgs store arbejdsplads, Aalborg Kaserner vil glædeligvis allerede gøre noget ved 
det med parade og festivitas for hjemsendte soldater, kunne garnisonskommandan-
ten, oberst Christian M. Schmidt oplyse.  

 
Generalmajor Per Pugholm Olsen supplerede med at berette om Forsvarets store omstillingsproces efter 
sidste forsvarsforlig, og i dag et dansk forsvar, der er professionelt godt rustet til fremtiden, men som 
samtidig står og mangler hænder til 2.000 jobs.  
 
Det var en meget tilfreds Paul B. Knudsen, Svenstrup, lokalformand for Folk & Forsvar i Nordjylland, der 
kunne konstatere, at trods hårde odds fra håndboldkampen mellem Danmark og Tyskland, så kunne for-
svarsspørgsmål om Forsvarets fremtid og de mange nordjyske arbejdspladser sagtens få nordjyderne til 
debatmøde. 
 
 
Aktiviteter i Folk & Forsvar 
___________________________________________________________________________ 
 
3. februar 2009 
Bestyrelsesmøde kl. 12.00 i Nordre Magasin i Kastellet. 
 
25. februar 2009 
Folk & Forsvar arrangerer debatmøde om Forsvarets fremtid - Forsvarsforlig 2009 - på Hotel 
SCANDIC, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV., kl. 19.00. 
Indledning og orientering ved Folk & Forsvars formand, Frank E. Andersen. 
Debatoplæg ved: 
Kristian Pihl Lorentzen, MF (V) og medlem af Forsvarsudvalget 
Generalmajor Per Pugholm Olsen, Forsvarskommandoen 
 
2. marts 2009 
Folk & Forsvar arrangerer debatmøde om Forsvarets fremtid - Forsvarsforlig 2009 - på ALSION i 
Sønderborg kl. 19.00. 
Oplæg ved Folk & Forsvars formand, Frank E. Andersen. 
Der arbejdes på aftaler om yderligere debatindlæg. 
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3. marts 2009 
Folk & Forsvar arrangerer debatmøde om Forsvarets fremtid - Forsvarsforlig 2009 - i Aakirkeby-
Hallerne på BORNHOLM kl. 19.00. 
Oplæg ved Folk & Forsvars formand, Frank E. Andersen. 
Der arbejdes på aftaler om yderligere debatindlæg. 
 
10.-11. marts 2009 
Bestyrelsesseminar på Beredskabsstyrelsens Kursusejendom i Snekkersten 
 
 
Fyret for fædrelandet! 
___________________________________________________________________________ 
 
Af Bent Sørensen, konsulent i Folk & Forsvar 
 
At virksomheder fyrer folk, der har taget en hård og livsfarlig tørn i kampen mod terrorisme, må kalde på 
vrede og foragt. 
 
Det er der ifølge vore medier desværre eksempler på, og Folk & Forsvar støtter Hærens Konstabel og 
Korporalsforening i dens søgsmål i den anledning. 
 
Den indsats, der ydes af unge danske kvinder og mænd i kamp og på post rundt omkring i verden kalder 
på den dybeste respekt, ligesom vi deler sorgen over de, der giver deres liv i denne kamp. 
 
Folk & Forsvar vil også opfordre til, at de hjemvendte soldater – som tegn på den danske befolknings 
taknemmelighed – i højere grad end tilfældet er bliver genstand for en værdig og festlig hyldest ved 
hjemkomsten efter et halvt år ved fronten i Afghanistan.  
 
Støt vore soldater! 
 

 
Fra omverdenen 
___________________________________________________________________________ 
 
Presseklip: 
 
Skal færre kampfly dække Forsvarets underskud? 
Hvor skal Forsvaret spare for at udfylde økonomihullet på 2.4 mia. kroner?  
Hverken Socialdemokraterne eller SF vil udvide Forsvarets budget på nuværende 19. mia. kroner. Oppo-
sitionen vil derimod spare på indkøbet af nye kampfly.  Forsvarsministeriet foreslår i sin analyse, at man 
skal købe kampfly, men sætter ikke antal på.  
Dermed kommer også Forsvarets tre flyvestationer i spil.  Diskussionen fik Berlingske Tidende til den 24. 
januar på lederplan at skrive, at det koster penge at føre en aktivistisk udenrigspolitik. Forsvaret udgør i 
øjeblikket 1.2 procent af bruttonationalproduktet, men det burde være 2 %, hvis vi skal følge NATOs 
anbefalinger. Når det drejer sig om bistandspolitik, ligger Danmark endda højere end FN’s mål.  
Berlingskes lederskribent afslutter med, at Forsvaret sandsynligvis skal bruge langt flere penge i de 
kommende år, for verdens problemer bliver ikke mindre.  
 
Holland vil retsforfølge piraterne fra ”Absalon” 
Den 16. januar kunne Forsvaret endelig udmelde, at Holland vil tage imod de pirater, som Søværnets 
støtteskib Absalon samlede op i Adenbugten. Samtidig fik Danmark af FN overdraget formandsposten i et 
nyt FN-udvalg om pirateri.  
 
Finansministeriet bremser Forsvarets ønske om penge 
Forsvarets budget kan ikke klare den voldsomme materielstigning. Især vedligeholdelsen er steget med 
2.1 mia. kroner. Derfor foreslår Forsvaret selv, at vedligeholdelseskontoen øges med 700 mio. kr. årligt. 
Ordførerne fra de to regeringspartier, Venstre og Konservative vil gerne finde flere penge til Forsvaret, 
men Finansministeriet har bremset processen. Derfor er tidspunktet for Forsvarskommissionens endelige 
rapport udskudt til udgangen af marts.  
Forsvaret mangler akut ammunition og reservedele til 1.4. mia. kroner.  
 
Lad Hjemmeværnet overtage værnepligten 
Forsker Henrik Ø. Breitenbauch, Dansk Institut for Militære Studier, foreslår i Berlingske Tidende, at vær-
nepligten overtages af Hjemmeværnet. I dag er værnepligtens primære funktion at være rekrutterings-
mekanisme for Forsvaret, mener han. Læg derfor værnepligten et andet sted hen. Hjemmeværnet kunne 
overtage den, da de værnepligtige alligevel uddannes med henblik på at indgå i en totalforsvarsstyrke, 
som Hjemmeværnet skal lede. 
 



 Danske Soldaterforeningers Landsraad      Nyhedsbrevet Vedetten Side 9 af 9 sider 
 

Værnepligten bør stilles i bero! 
Værnepligten er en illusion, og den såkaldte totalforsvarsstyrke er et illusionsnummer, mener Socialde-
mokraterne.  
Totalforsvarsstyrken skal bestå af 12.000 mand.  
Det socialdemokratiske medlem af Folketingets Forsvarsudvalg, pensioneret oberst Jens Christian Lund, 
mener, at værnepligten i dag bør stilles i bero.  Der er ingen udrustning til dem, der er ingen befalings-
mænd, som de er uddannet sammen med, siger han. Den socialdemokratiske forsvarsordfører John Dyr-
by Paulsen er enig i sin partifælles kritik. Det virker som om, at Venstre, Konservative og Dansk Folke-
parti mener, at vi skal have værnepligt bare for at have den. Ved de sidste to forlig har vi sagt, at vær-
nepligten skulle afskaffes. Derfor foreslår vi nu at suspendere den, siger han.  
 
Det grønne eller blå valg? 
Mikkel Vedby Rasmussen, chef for Dansk Institut for Militære Studier, tager i en kronik i Berlingske Ti-
dende den 4. januar hul på en gammel debat. Skal vi have et grønt eller blåt forsvar? Generaler og revi-
sorer kan komplicere Forsvarets missioner og budgetter uendeligt, men det forandrer ikke, at valget står 
mellem penge og missioner, skriver Mikkel Vedby Rasmussen.  Det giver derfor rig lejlighed til at diskute-
re, om der er behov for kampvogne eller F-16 fly i Afghanistan.  
I praksis må Forsvaret fjerne sin værktøjskasse og opgive at kunne dække alle former for indsættelse.  
At vælge mellem grønt og blåt er et svært valg. Det er et umuligt valg, hvis generaler og politikere ikke 
erkender, at Forsvarets problemer er af en størrelsesorden, hvor de bliver nødt til at træffe et valg, og 
derefter har mod til at foretage en strategisk analyse af, hvilke redskaber, der vil være af mest nytte i 
den forsvarspolitiske værktøjskasse, skriver Mikkel Vedby Rasmussen. 
 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Man tror det næppe … 
men tirsdag 10. februar fylder Bent Sørensen 80 år. Gammel af levealder måske – men bestemt ikke i 
engagement og virkelyst, når de forsvarspositive strenge skal slås an! Han fænger omgående, når ting i 

den forsvars- og sikkerhedspolitiske verden går skævt – eller soldater ikke behand-
les ordentligt. Se blot hans indlæg i dette nyhedsbrev. 
Bent er gammel major, så han har prøvet alt, hvad Forsvaret byder på. Da pen-
sionstiden indtraf, kastede han sig over historieskrivningen i og om Forsvaret og 
involverede sig i den mere organisatoriske del i Forsvarets bagland. Han lagde stor 
energi i opbygningen af det Folk & Forsvar, som gennem de seneste 8 år har udvik-
let sig til status i dag – en aktiv forsvarspositiv organisation med næsten 100.000 
medlemmer. 
I dag har vi i Folk & Forsvar tildelt Bent stillingsbetegnelsen ”konsulent”. Det morer 

ham lidt. Stillingen er aldeles ulønnet, men det har ikke kvalt hans virke- og skrivelyst, og han er et skat-
tet medlem af Folk & Forsvars Informationsgruppe. 
Bents daglige vandreveje i Grib Skov giver energi – så meget, at han omgående melder sig på mobiltele-
fonen, når han – dybt inde mellem træerne – har fået en idé, som omgående skal afprøves! 
 
Tillykke med dagen – Bent – og ha’ en god og festlig fødselsdag, men i bevidstheden om, at der ikke er 
nogen pligtig afgangsalder i Informationsgruppen! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
udsender ved hvert månedsskifte sit elektroniske nyhedsbrev med informationer, referater, synspunkter m.v. 
Nyhedsbrevet sendes eksternt til forsvarspolitiske ordførere, udvalgsmedlemmer, relevante ministerier, Forsvaret, 
kontaktgrupper og pressen m.fl., og internt til vore medlemsorganisationer, individuelle medlemmer, abonnenter m.fl. 
 
Indsendte indlæg, som vi vælger at bringe i nyhedsbrevet, er i sit indhold ikke nødvendigvis dækkende for Folk & 
Forsvars officielle holdninger og synspunkter. 
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