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Præsidentens hjørne
Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge:

En flot manifestation!
Tirsdag den 7. november blev en
god dag for danske forsvar, for
danske soldater, for soldaterforeningerne, for De Blå Baretter,
og sidst, men ikke mindst, for de
fremsynede politiske aktører, der
allerede for 50 år siden kunne se, at det danske
forsvar havde en rolle at spille i det internationale
system. En rolle som fredsbevarende, og langt
senere også som fredsskabende institutioner, til
glæde for tusinder af mennesker, der led, lider
eller har lidt under kummerlige politiske, sociale
og økonomiske forhold, og hvor danske soldater
har gjort en forskel.
En flot fremstilling
De Blå Baretter havde lagt mange kræfter i,
sammen med værtsregimentet, Telegrafregimentet i Fredericia, for at få det store arrangement
gennemført på en flot, værdig og minderig måde.
Vejret var med arrangementet, og alt i alt blev
markeringen af 50 året for opstillingen og udsendelsen af den første FN fredsbevarende militære
enhed en flot fremstilling af soldaterforeningsbevægelsens rolle.
De Blå Baretter havde gennem et meget stort
researcharbejde fået samlet omkring 130 af de
ca. 500 soldater fra Vordingborg og Fredericia,
der udgjorde det første kontingent, der blev udsendt. Dertil kom lige så mange soldater fra senere hold i United Nations Emergency Force,
UNEF. Det hele garneret med alle De Blå Baretters FN faner samt Danske Soldaterforeningers
Landsraads faneborg på over 90 faner.
Kongelig afsløring af mindesten
Under fejende faner og klingende spil, som det
hedder i en gammel beretning, blev en flot para-

de gennemført med kongelig afsløring af en mindesten, nedlægning af kranse fra Kongehuset,
Forsvarsministeriet, Forsvarets øverste ledelse
samt fra Hærens Operative Kommando.
Derefter gennemførte de gamle veteraner en
nydelig march gennem byen til Rådhuset, hvor
alle faner fik tildelt en faneplade til minde om
deltagelsen i det flotte arrangement.
Tak fra De Blå Baretter
Landsformanden for De Blå Baretter, oberst Bjarne Hesselberg, har sagt en stor tak til Landsrådet
for vores medvirken til den flotte dag, og har
bedt mig viderebringe den til alle de mange fanebærere og fanevagter fra de mange soldaterforeninger, der medvirkede til at dagen blev en succes. Hvilket hermed er gjort.
Smukt syn med de mange faner
Jeg vil også gerne selv sige en stor tak til alle,
der medvirkede både med faner og med at arrangere transport med videre.
Jeg er stolt over, at Landsrådets foreninger bakker så flot op om et arrangement, der i enhver
henseende er De Blå Baretters, og som de så
havde bedt os om at medvirke i. En stor og flot
indsats, et smukt syn med de mange faner, der
virkeligt imponerede de mange tilskuere og ikke
mindst de mange pressefolk, der var til stede.
Det var rigtigt flot gået.
Min dybfølte tak til alle for indsatsen.
Tillykke til De Blå Baretter
Ved et så stort arrangement vil der altid være
detaljer, der kikser, så som afviklingen af forplejningen, problemet med mange fanehylstre, og
andre småting.
Det var ærgerligt for os som gæster at opleve
det, men det kan på ingen måde fjerne den store
glæde, vi alle følte ved at medvirke til De Blå
Baretters succes med deres store manifestation
af danske soldater, der gjorde, og i allerhøjeste
grad gør, en forskel.
Tillykke til De Blå Baretter, tillykke til os alle
sammen.
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Nyhedsbrevet

Vedetten udsendes af

Danske Soldaterforeningers Landsraad
Protektor: Hendes Majestæt Dronningen

Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 28 tilsluttede landsforeninger med 38.700 medlemmer inden for soldaterforeningsbevægelsen i Hæren.

Landsrådets adresse og Vedettens redaktion og administration:
Solagervej 4, 4653 Karise
tlf. 56 78 85 14 - 20 24 86 33
landsraad@mail.tele.dk - dsl.vedetten@mail.dk - www.soldater.dk

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.
For at sikre landsforeningernes medlemmer den bredest mulige nyhedsformidling er det besluttet, at Vedetten i fremtiden suppleres med nyhedsbrevet fra Folk & Forsvar.
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.

Aktivitetsoversigt

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

December

7. dec.

Danske Livregiments Soldaterforening

Regimentets 243 års dag i Kastellet

Januar

7. januar

Folk & Forsvar

Nytårsgudstjeneste i Kastelskirken kl. 14.00

Landsrådet ønsker

Glædelig jul
og
godt nytår
til alle i Forsvaret, i vore
landsforeninger, i samvirkerne, samarbejdspartnere og
soldaterkammerater i det
nordiske samarbejde, med
tak for samvirke og samarbejde i 2006.

På gensyn i soldaterforeningsarbejdet i 2007 !
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En stor hyldest til vore faner …
Det lykkedes nok engang for
danske soldaterforeninger at
skabe smukke rammer omkring
et ærefuldt arrangement.
Op mod 90 faner med Landsrådets fane i spidsen satte sit flotte præg på jubilæumsstævnet i
Fredericia den 7. november på
50-års dagen for udsendelsen af
den første danske FN-styrke.
Mange fanebærere fra de yderste kanter af landet måtte forlade dynerne meget tidligt på
morgenen for at kunne være
fremme til de regionale bustransporter og være i Fredericia
kl. 09.00.
Tak til fanebærerne. I gjorde en
flot indsats.
Og tak også til Forsvaret og
Hjemmeværnet for stor bistand
og opbakning til transport af
faneholdene.

Artilleriet nu samlet under én fane
Som det fremgik i en kort omtale i det seneste nyhedsbrev overrakte
Hendes Majestæt Dronningen den 3. november 2006 Danske Artilleriregiment dets nye fane, hvor der også blev taget afsked med de to gamle
veltjente faner.
I et pragtfuldt efterårsvejr var Danske Artilleriregiment samlet til parade. Det var et flot skue, hvor Hærens Ildstøtteskole, Uddannelsesafdelingen, Forsøgsafdelingen, 1 Artilleriafdeling, soldaterforeninger og Løsenkommando var linet op.
Fra soldaterforeningerne deltog faner fra de lokale felt- og luftværnsartilleriforeninger samt faner fra Kongens, Nørrejyske og Fyn. Denne hilsen var møntet såvel på de gamle faner fra Kongens og Dronningens
Artilleriregimenter som en velkomst til den nye fane, der nu samler alle
artillerister under én fane, Danske Artilleriregiments Fane.
Fanen afløser som nævnt de gamle faner fra Kongens og Dronningens Artilleriregimenter, der blev ført til
fløjen og tildækket. Begge faner forbliver dog ved regimentet.
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Løsenkommandoet hilste de gamle og den nye fane med Dansk Løsen, en
”bragende succes”!
Efter paraden var der indbudt til reception i gymnastiksalen, hvor majestæten, hele regimentet og byens honoratiores var samlet.
Det var en dag, som vil stå i regimentes og alle deltagernes erindring som
en meget smuk og højtidelig dag.
Preben Sloht Nielsen

En 7-dages sommertur til Normandiet
Garderforeningen i Kolding har taget initiativ til at planlægge en tur til Normandiet, bl.a. for at se invasionskysten, hvor de allierede for nu snart 61 år siden gjorde landgang og dermed indledte den endelige
finale til 2. verdenskrig.
Turen er planlagt af guiden, tidligere rektor ved Vejen Gymnasium Søren Gert Arnbjerg. Den tekniske
arrangør er Bjert Busser i Kolding.
Turen ser i hovedtræk således ud:
Vi kører fra Kolding Rutebilstation lørdag 30. juni kl. 06.30 mod Waterloo syd for Bruxelles. Forventet
ankomst kl. ca. 19.00.
Indkvartering og middag på hotel IBIS, som vi forlader
søndag den 1. juli kl. 0900 for at besøge den historiske
slagmark, hvor Napoleon led sit afgørende nederlag den
18. juni 1815.

Napoleon-monumentet
– 254 trin op til løven!

Kl. 1100 kører vi mod den franske storby Rouen, Normandiets hovedstad.
Efter ca. 150 km. holder vi frokostpause i den pittoreske franske by Arras med ca. 50.000 indbyggere. Vi
kører senere ind i byen Rouen, hvorfra der er et fantastisk panorama ud over storbyen Rouen og floden Seinen med de mange slyngninger. En naturperle.
I Rouen har vi to overnatninger på Hotel IBIS.

Mandag 2. juli er en busfridag, og vi skal se den fantastiske domkirke og på en vandretur i den gamle
bydel. Der bliver også mulighed for på egen hånd at orientere sig i byen.
Tirsdag 3. juli kører vi mod byen Bayeux, hvor vi også skal have to overnatninger. Vejen til Bayeux går
via den berømte "osteby" Pont- l`Èvêque.
Herfra kører vi til kanalbyen Arromanches-les-Bains, hvor vi
skal se resterne af det kolossale havneanlæg, som de allierede
måtte bygge for at kunne gennemføre landsætningen. Vi skal
besøge "Musée du Débarquement" og evt. "Arromanches 360
degrés", et såkaldt "circorama", hvor man ser filmen "Frihedens
Pris".
Forventet ankomst til Bayaux kl. ca. 18.00. Indkvartering på
hotel "De Brunville" inde i byens centrum.
I Bayaux orienterer vi os på en lille rundtur med byens lille
turisttog.
Onsdag 4. juli skal vi se det berømte Bayeux-tapet. Kl. ca.
10.30 kører vi ud til amerikanernes landgangsstrand, Omaha
Beach, hvor vi skal besøge kirkegården og ét af de to museer.
Vi kører fra Omaha Beach via Pointe du Hoc til den tyske militære kirkegård i La Cambe tilbage til Bayeux.
Torsdag 5. juli går turen fra Bayeux mod Brugge i Belgien. Her
overnatter vi på hotel Campanile, hvortil vi kommer kl. ca. 15.
Indkvartering på hotellet efterfulgt af en rundtur i middelalderbyen.
Fredag 6. juli vender vi hjem til Kolding tidligt på aftenen.

Den smukke amerikanske kirkegård ved
St. Laurent på højdedraget over Omaha
Beach rummer 9.386 hvide kors.
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Turen køres med en 4-stjernet langtursbus med alle moderne faciliteter, og der planlægges med 40 deltagere (max. belægning på ca. 85 %).
Prisen er beregnet til 4.225 kr. pr. person (dobbeltværelse) og omfatter transport, diverse afgifter, rejsegarantifond, de 6 overnatninger, morgenmad og aftensmad samt diverse entreer.
For enkeltværelse ydes et tillæg på 1.300 kr.
Før der kan indgås bindende aftaler, må interesserede senest 1. februar 2007 rette henvendelse til:
Bjert Busser, Essen 43, 6000 Kolding, Telefon 79 30 35 35 - Fax: 79 30 35 30
E-mail: helle@bjertbusser.dk
Fra Bjert Busser vil man efter henvendelse efterfølgende modtage relevante oplysninger angående afbestilling, forsikring, indbetaling af depositum og restbeløb etc.
Man er også velkommen til at rette henvendelse til turens guide: Søren Gert Arnbjerg, Nørregade 6, 6000
Kolding, Telefon 75 53 79 34 - e-mail: s.g.arnbjerg@stofanet.dk
Garderforeningen for Kolding og Omegn

Faneplade til fanerne i Fredericia
Landsrådets præsidium besluttede forud for
FN 50 års-arrangementet at lade fremstille
en graveret faneplade i sølv til samtlige
medvirkende faner på festdagen i Fredericia.
Den smukke faneplade har efterfølgende
høstet megen anerkendelse.
Her ses den smukke faneplade.

Smukkest i modvind…
Der udsendes i disse dage en bog om
vort smukke nationalsymbol – Dannebrog.

Dannebrog – historien om et kristent
og nationalt symbol, er skrevet af en
særdeles kyndig på området, Hans
Chr. Bjerg, der i foråret udtrådte af
Folk & Forsvars bestyrelse efter mange
års arbejde for organisationen.
Bogen præsenteres som historikerens
bog om flaget, der vistnok faldt ned
fra himlen. Det er historien om kongemagtens, statens, kolonihavernes,
villavejenes, skoleklassernes og Blå
Stues – samlingspunkt og fælleseje.
Forlaget Hovedland,
www.hovedland.dk
kr. 199,00.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten

Side 5 af 10 sider

Nyhedsbrev @
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Folk & Forsvar er med hele sin organisation Danmarks største samarbejde med positiv
opbakning til det forsvars- og sikkerhedspolitiske arbejde.
Vort motto er Fred i Frihed.
Folk & Forsvar bidrager til at skabe fælles forståelse for, at den enkelte føler sit medansvar for at løfte samfundets opgaver i forhold til den strategi, som Danmark har fastlagt
for sin sikkerhedspolitiske rolle, med henblik på at skabe robusthed i samfundet og sikkerhed og tryghed for den enkelte.

50-år i fredsbevarende operationer
50-året for udsendelse af de første danske militære styrker i fredsbevarende operationer UNEF 1 til Gaza - markeredes ved en flot parade i Fredericia tirsdag 7. november.
Soldaterforeningen De Blå Baretter var arrangører af arrangementet, der indledtes med en stor
parade formeret ved
Bülows Kaserne. De
mange gamle veteraner
fra Hold 1 – herunder
også nogle norske veteraner – kunne glæde
sig over medvirken fra
90 soldaterforeningsfaner fra hele landet.
Slesvigske Musikkorps
medvirkede
sammen
med et æresdetachement fra Telegrafregimentet.
Stævnet fik besøg af
Hans Kongelige Højhed
Prins Joachim, Grev
Ingolf, Forsvarsministeren, Forsvarsstabschefen m.fl., og Byen Fredericia tog imod på Det
Gamle Rådhus, hvor der var reception. Samme dag blev der lagt en krans på Chefen for UNEF
1, oberst Carl Engholms grav i Viborg. Oberstens enke gjorde i øvrigt arrangørerne i Fredericia
den glæde at være til stede under paraden.

Kommende arrangementer i Folk & Forsvar
December:

21.12.06
Møde i forretningsudvalget kl. 12.00
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Januar:

07.01.07
afvikler Folk & Forsvar nytårsgudstjeneste i Kastelskirken kl. 14.00.
Hærprovst Ole Brehm Jensen vil forrette gudstjenesten. KSS stiller traditionen tro med Folk &
Forsvars og soldaterforeningernes faner. Efter gudstjenesten indbydes til en lille reception i
Gl.Varmecentral, så vi kan ønske hinanden godt nytår.
Ved receptionen er forsvarsstabschefen Tim Sloth Jørgensen inviteret til at give en kort orientering om forsvarets status ved nytåret.
Arrangementsoversigten er i øvrigt løbende opdateret på www.folkogforsvar.dk
Vi opfordrer amter og medlemsorganisationer til løbende at orientere Sekretariatet om kommende aktiviteter - og
huske en tilbagemelding efter aktiviteterne!

Bogen ”I krig for freden” – en idé som julegave?
Bogen ”I krig for freden” udgives af Folk
& Forsvar som et led i markeringen af 50
året for oprettelsen af det første danske
FN-kommando.
Bogen rummer en lang række faktuelle
oplevelser og holdninger fra danskere,
der var med til at gøre en forskel for verdensfreden, og som på et personligt og
menneskeligt plan kan sætte vore 50 års
markante FN-arbejde i fokus.
Bogen bærer interessante forord af
udenrigsminister Per Stig Møller, og generalløjtnant K.G.H. Hillingsø har bistået
med at kæde de faktuelle beretninger
sammen.
Bestil bogen nu – måske endog som en
idé til julegave?

Forsvarsministeriet har ydet økonomisk tilskud til bogen, der
distribueres mod dækning af forsendelsesomkostninger og ekspedition –
Beløbet indbetales på konto i Danske Bank 4400 – 4400 139 563
eller giro 103 6300. Skriv tydelig navn og adresse og ”FN-bogen”.

derfor
kr. 100,00.

Andre nyheder
Færre straffe til soldaterne
Danske unge mænd er måske blevet lidt gladere for at aftjene værnepligt, end de har været tidligere.
Det konstaterer Berlingske Tidende med Forsvarets Auditørkorps som kilde. Antallet af straffe er nærmest styrtdykket gennem de senere år. Og Auditørkorpset mener ikke, at faldet skyldes, at der er færre
værnepligtige og kortere værnepligtslængde end tidligere.
Der er tildelt 1.140 sanktioner i 2005, og det er et fald på 35 pct. i forhold til 2004.
Antallet er nu faldet 3 år i træk.
De fleste straffe gives dog til de værnepligtige, typisk for udeblivelse fra tjeneste eller pligtforsømmelse.
I tallene ligger også en konstatering af, at misbruget i tjenesten af især hash er faldende. Straffen for at
blive grebet i hashrygning er typisk en bøde på kr. 2.000,00 og hjemsendelse.
Soldater i internationale missioner er nærmest pletfrie. Sanktioner her retter sig mest mod spiritus i fritiden og hastighedsforseelser.
Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten

Side 7 af 10 sider

Nye interessante bøger
Ungarn 1956

For 50 år siden – i efteråret 1956 – gjorde det ungarske folk oprør mod den kommunistiske
undertrykkelse og magthavernes udnyttelse af landet.
Bevæbnet med nogle få rifler, molotovcocktails og et desperat mod
rejste indbyggerne i Budapest sig og i nogle få sindsoprivende dage så
Vesten på med tilbageholdt åndedræt og i håbet om, at Sovjet ville
bukke under og lade Ungarn få sin frihed.
Men Ungarn stod alene. Da de russiske styrker nedkæmpede opstanden brutalt, døde håbet om frihed mange år fremover. De efterfølgende udrensninger blandt oprørerne og endda i magtens elite var hårde,
blodige og uretfærdige.
Ungarn 1956 beskriver de 12 revolutionsdage detaljeret og rystende.
Forfatteren flygtede som barn sammen med sine forældre til England,
hvor han siden skabte sig en karriere som journalist.
Bogen er udgivet på Forlaget Borgen.
Forfatter: Victor Sebestyen – Oversættelse: Allan Søndervang
361 sider – kr. 399,00

Fradragsberettiget gavebeløb til Folk & Forsvar
På et møde den 23. november lagde Folk & Forsvars bestyrelse sidste hånd på forretningsudvalgets oplæg til en modernisering og effektivisering af Folk & Forsvars arbejdsproces.
Oplægget indeholder en handleplan for årene 2007-2009 med en række prioriterede indsatsområder. For 2007 omfatter handleplanen nøgleordene Beredskabsforlig, værnepligt som samfundspligt, midtvejsevaluering af forsvarsforliget, den fremtidige regionale struktur efter amternes nedlæggelse, etablering af et eksternt ekspertpanel, samt en række mere administrative processer.
Til håndtering af dette opgavegrundlag etableres et antal projektgrupper.
Dette ambitiøse arbejdsprogram stiller store krav til økonomi.
Det er derfor besluttet, at Folk & Forsvar i løbet af november måned til samtlige sine medlemmer har udsendt en opfordring til indbetaling af et fradragsberettiget gavebeløb til Folk & Forsvar. Organisationen er såkaldt § 8-godkendt, hvilket indebærer, at pengegaver på over kr.
500,00 er fradragsberettiget på selvangivelsen. En pengegave på eksempelvis kr. 1.500,00
giver mulighed for et fradrag på kr. 1.000,00.
Det maksimale fradrag er kr. 5.000,00 – ægtefæller dog kr. 5.000,00 hver.
Alle gavebeløb uanset størrelse vil være et kærkomment og værdifuldt bidrag til Folk og Forsvars fortsatte arbejde. Ligeledes vil antallet af gaveydere have betydning for Folk og Forsvars
fortsatte kategorisering som en almennyttig organisation.
Folk & Forsvar håber således på at modtage en række gavebeløb, der kan bidrage til at sikre
Folk & Forsvars fortsatte arbejde.

Glædelig jul !

Folk & Forsvar ønsker vore medlemmer,
sponsorer, samarbejdsparter og medlemsorganisationer glædelig jul og godt nytår. Tak for samarbejdet i 2006, og på gensyn i det forsvarspositive arbejde i det nye
år.
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Victoriakorsvinder mindet
Den 11/11 klokken 11.00, 88 år efter afslutningen på Første Verdenskrig, våbenstilstandsdagen eller i den engelsktalende
verden
”Remembrance
Day”
1918, afsløredes i Løgstør en
mindesten for en dansk krigshelt.
Mindestenen, en 3 meter høj rå
monolit i svensk granit med to
bronzeplader, er sat over Jørgen
Christian Jensen, der i den australske hær kæmpede på flere
fronter under hele krigen og i
1917 vandt Victoriakorset ved
Vestfronten. Denne sjældne og
enestående dekoration blev ham
tildelt af Kong Georg V på grund
af en ekstraordinær modig handling, som både tjente hans enhed
og reddede mange menneskeliv.
Afsløringen blev foretaget af den
herværende australske ambassadør Mrs. Sharyn Minahan og tilstede var blandt andre Folketingets formand Christian Mejdahl.
Højtideligheden, der blev ledet af
viceborgmester Uffe Bro, indeholdt bl.a. taler af borgmester Jens Lauritzen og major Bent Sørensen, fornem afspilning på trompet af ”The Last Post”, nationalhymner og ”Reveille” og nedlægning af kranse, bl.a. fra De Allieredes Danske Våbenfæller.
Soldaterforeninger og Hjemmeværnet var repræsenteret med faner.
Bogudgivelse på dagen
På dagen er udgivet en bog af Bent Sørensen ”Jensen og Verdenskrigen”, der kan fås på Forlaget KREJL, Østerbrogade 25, 9670 Løgstør, tlf. 98 67 15 66.
Prisen er takket være fondsstøtte kun kr. 169.00 inkl. porto.
(Bogen blev anmeldt i nyhedsbrevet november)

Dansk militærhistorisk bogklub?
I Sverige har der i en del år eksisteret en militærhistorisk bogklub med op mod 20.000 medlemmer. Igennem denne formidles svenske, engelske og i et vist omfang norske bøger med
militære og militærhistoriske emner. Se www.smb.nu
Interessen for udgivelser med militære emner har i de senere år været stigende i Danmark.
For at undersøge, om der er basis for at etablere noget tilsvarende i Danmark, indkalder Statens Forsvarshistoriske Museum (Tøjhusmuseet / Orlogsmuseet) interesserede til et orienteringsmøde tirsdag 28. november 2006 kl. 15.00 i Tøjhusmuseets Foredragssal, Frederiksholms Kanal 29.
Mødets ordstyrer vil i øvrigt være Folk & Forsvars tidligere og mangeårige bestyrelsesmedlem,
fagkonsulent Hans Christian Bjerg.

Ny formand for YES
Folk & Forsvars Ungdomsorganisation YES- Danmark har fået ny formand efter Paul Robson,
der har fået job hos Microsoft og derved ikke mere kan afse tid til YES-arbejdet.
Ny formand er Kim Størup Nielsen. Kim studerer statskundskab. Han er tidligere sergent i Flyvevåbnet og har herunder været udsendt i international mission. Velkommen til arbejdet!
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Presseklip
Terrorfrygten
Dette emne beskæftigede pens.generalløjtnant K.G.H. Hillingsø sig med i en kommentar i Berlingske Tidende i sidste uge. Han skrev bl.a.:
Pressen omtaler stort set dagligt terrorister med dansk baggrund. For nylig blev oprustningen
mod atomterror gjort til genstand for udførlig omtale i Berlingske Tidende. Forleden udtalte en
interviewer i Danmarks Radio, at ifølge udenlandske terroreksperter står Danmark højt på terroristernes målliste.
Naturligvis skyldes pressens emnevalg, at der er salg i frygten, men der er intet, der tyder på,
at en større terrorhandling er lige på trapperne her i landet, og slet intet der indikerer, at terroristerne de næste mange år vil kunne fremstille atomvåben. De vil selvfølgelig kunne få sådanne våben en dag, men den tid den sorg. Her og nu er den uomtvistelige kendsgerning, at
visse tåbers hovedløse bilkørsel gør faren for at blive slået ihjel i trafikken umådeligt meget
større end faren for at blive dødsoffer for en terrorist.
Frem for at pirre til folks nerver med skrækscenarier bør pressen gøre noget for at slå koldt
vand i blodet.
Farligt i Afghanistan
Under overskriften ”Hvem vil dø i Kandahar” satte Berlingske Søndag den 26. november fokus
på det farlige Afghanistan. Artiklen skitserede op til NATO-topmødet i Riga forskellen mellem at
være ISAF-soldat i nord eller syd. I syd, hvor de danske soldater befinder sig, er der farligst,
og her dræbes flest NATO-soldater. Her har Storbritannien, Canada, Danmark, Australien, Holland, Estland, Rumænien og USA ansvaret. I nord, hvor der er fredeligst i øjeblikket, har Tyskland, Norge, Sverige og USA ansvaret.
Artiklen blev fulgt op dagen efter af en pakistansk general, der sagde, at NATO ikke kan vinde
over Taleban, om man så sætter 50.000 soldater ekstra ind i 10-15 år, men foreslår en fred
med Taleban.
Nye frysetørrede feltrationer
Der er ny feltrationer på vej til Forsvaret. De gamle dåser med Spaghetti Napoli, Pork Bombay
og hakkebøf med løg er på vej ud! Dåsemaden har været del af soldatens feltkost i mange år,
men nu skal der ske forandringer. F.eks. har man hentet inspiration i Norge og USA, hvor soldaterne får frysetørret mad i feltrationerne. Det kræver meget mindre plads og er ikke så
tungt at slæbe rundt på.
Feltkostpakkeriet i Varde, samarbejder med Danish Freeze Dry, oplyser at der kommer 7-10
forskellige slags frysetørret aftensmad. En feltration koster i dag 65 kr., mens en norsk ration
koster hele 153 kroner. Endnu ved man ikke, hvad prisen bliver på de nye frysetørrede danske
rationer.
Mange CIMIC-projekter i Irak
I løbet af de sidste tre år har de danske styrker i Irak gennemført 700 forskellige genopbygningsprojekter fra vandværker, boldbaner, broer til sundhedsklinikker og skoler.
Alt i alt er der brugt 16.9 mill. kroner på genopbygning, meddeler Forsvarskommandoen.
Den danske bataljon står for både CIMIC-projekter, Civil-Military Cooperation og deciderede
genopbygningsopgaver. Der er gennemført 102 CIMIC-projekter til 1.3 mill. kroner, som det
danske forsvar har finansieret. Sideløbende hermed har de såkaldte RUD, Rebuilding Unit
Denmark gennemført 589 genopbygningsprojekter til 15.6 mill. kroner.
Befolkningen støtter Hjemmeværnet omkring naturkatastrofer
Ni ud af ti danskere finder det oplagt, at Hjemmeværnet indsættes, når Danmark rammes af
oversvømmelser eller orkaner. Det viser en ny holdningsmåling foretaget af Institut for Konjunktur-Analyse. Den kommitterede for Hjemmeværnet Ulrik Kragh mener, at grundlaget for
befolkningens hidtil usete accept og positive vurdering af Hjemmeværnets samfundsstøtte skal
findes i de omlægninger af værnet, som er en konsekvens af Forsvarsforliget fra 2004.
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