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Præsidentens hjørne
Landsrådets præsident Jan Brun Andersen:

Stå sammen om
opgaverne …
Lad mig starte dette mit
første indlæg i VEDETTEN
med at sige tak for valget
til præsident for Landsrådet
– og tak for tilliden. Jeg
skal love jer alle, at jeg vil
gøre mit yderste for at
følge op på det store arbejde, I udfører ude i landet. Støtte jer og bakke jer op –
men også pirre til villighed til at tilpasse jer den hverdag, vi lever i.
Jeg kan jo naturligvis ikke love jer mirakler, så alt vil
ikke blive ”rosenrødt” fra dag ét, men jeg vil gøre mit
yderste for at leve op til den store indsats i yder.
Og så er det vel passende, at jeg som en af mine første
gerninger takker Bjarne G. Bagge for hans store indsats
gennem 8 år. Jeg er sikker på, at jeg har alle bag mig,
når jeg udtrykker et ”well done” til Bjarne, og lige så
sikker på, at I alle er med mig i at ønske Bjarne det
bedste for fremtiden.
Og så skal jeg hilse jer alle fra Hendes Majestæt Dronningen. Bjarne og jeg selv meldte henholdsvis fra og til
hos Majestæten den 14. april, og vi benyttede lejligheden til, på vegne af alle Landsrådets medlemmer, at
ønske Dronningen til lykke med fødselsdagen – og som
I ved, sætter Dronningen stor pris på det arbejde I
udfører, så en fødselsdagshilsen fra jer er altid velkommen.
Og også en hilsen til jer alle fra både Forsvarsministeren og Forsvarschefen. I forbindelse med min framelding havde jeg mulighed for at drøfte Landsråds-sagen
med dem begge. Og I skal ikke være i tvivl – de ser
begge soldaterforeningsarbejdet som meget værdifuldt
og væsentligt.
Og det var vel så det formelle, som I forventede af en
ny præsident. Det næste vil vel så være, at I gerne vil
have, at jeg melder min linje for arbejdet i Landsrådet
ud. Hvad er mine planer, hvad vil jeg tage fat i, hvad
skal ændres og justeres, og hvad skal bevares og styrkes?
Og det vil jeg naturligvis gerne. Lad mig starte med at
udtrykke min store påskønnelse af, at den samling af

foreninger, der tegner soldaterforeningsarbejdet –
Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd
(DSM) – igen er samlet. DSM består af Danske Soldaterforeningers Landsråd, De Samvirkende Danske Forsvarsbroderforeninger, Marineforeningen og Flyvevåbnets Soldaterforening. Det gør os stærke at stå samlet,
og jeg ser meget frem til arbejdet i denne kreds. Jeg er
også sikker på, at vi i vores kontakter til Forsvaret, ja
til alle, vil få mere lydhørhed, når vi som en samlet flok
kan fremføre vore synspunkter. Det er jo trods alt en
væsentlig faktor, når man kan tale for knap 70.000
medlemmer. Ikke mange andre organisationer kan
bryste sig af et så stort medlemstal.
Det betyder naturligvis også, at vi må finde fælles ”fodslag”. Man kan ikke bare køre frem med sine egne
sager, bare prøve at ”mele egen kage” og bare tænke
på sig selv.
Men da vores sag i bund og grund er den samme –
tjene Forsvaret, forsvarsviljen, værne om tidligere
soldater og traditioner og støtte vore kolleger, der
stadig er aktive i tjenesten, såvel i ind- som udland, ja
så kan vi jo næsten kun være enige. Om der vil skulle
”klippes en tå og hakkes en hæl” – jo, bestemt. Men
sådan er det jo i alle livets forhold.
For arbejdet i Landsrådet kan jeg love jer, at jeg først
vil ”stikke fingeren i jorden”. Få et klart billede af, hvad
Landsrådet står for, hvordan der arbejdes ude i de
enkelte landsforeninger, hvor I ønsker forandringer og
justeringer, og hvor I ikke ønsker ændringer. Det er jer
der er Landsrådet. Det er jer og jeres indsat der bærer
Landsrådet.
Jeg var meget imponeret over den indstilling landsformændene gav udtryk for under vores sidste Landsrådsmøde. Alle er rede til justeringer og ændringer,
hvor dette måtte være nødvendigt, og alle er klar til at
styrke, til at gøre en større indsats, hvor det er nødvendigt. Det glæder mig.
Der er for mig ingen tvivl om, at mange, når man siger
soldaterforeninger – så sætter man det lig med veteraner, mindestuer, gamle mænd, der samles for at mindes de gode gamle dage og en gang gule ærter. Det er
det også, men det er meget mere. Og det skal vi forstå
at slå mere på. Vi skal vise, at vi er der for alle de områder, der er i vores målsætninger, og ikke mindst skal
vi sætte fokus på, at vi også er der for vores kammerater, der stadig gør tjeneste. Det er ikke kun De Blå
Baretter og Kammeratstøtteordningen, der løfter denne
opgave. De gør en endog meget stor indsats, der er
påskønnet af alle. Men alene kan ingen løfte denne
meget store opgave. Det skal vi stå sammen om.
Jeg skal og vil ikke gå ind i enkeltsager, men lad mig
nævne en, der er blevet nævnt af næsten alle, jeg har
talt med – vores behov for at kunne bruge vore kaser-
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ner. Jeg ved, at min forgænger har gjort et meget stort
arbejde for at få løst denne sag, og der er et igangværende arbejde med at analysere behovet.
Og så forbavser og forbløffer det mig at se, at enkeltorganisationer forsøger at gå enegang i denne sag. Som
jeg nævnte før, så gavner det ikke vores sag. Vi skal
stå sammen. Jeg kan ikke love jer, at sagen bliver løst i
morgen, men jeg kan love jer, at jeg vil tage fat om
denne sag så hurtigt som muligt. Og jeg kan love jer,
at den vil blive taget op, så dem der allerede har deres
behov dækket ind, ikke vil blive stillet ringere, og dem
der mangler en aftale vil få det bedre. Om det lykkes –
jo, det tror jeg. Jeg vil i hvert tilfælde love jer, at jeg
skal gøre mit for at få sagen løst.

Endelig skal jeg opfordre alle til at bruge VEDETTEN.
Med et nyhedsbrev, der som vores udsendes hver måned og som bliver fordelt til alle via nettet - og til udvalgte i hard copy – har vi det helt ideelle medie til at
bringe gode ideer videre, til at tage debatten op på de
emner, der ligger os på sinde.
Jeg kan ikke love jer, at jeg, som min forgænger, vil
komme med min ”leder” i hvert nummer. Jeg vil tage
ordet, når jeg har emner på hjerte, som jeg vil indvie
jer alle i, og som jeg mener måtte have jeres interesse.
Men jeg vil opfordre alle til at deltage i debatten.
Jeg ønsker alle en god sommer og et godt og aktivt
virke til gavn og glæde for vores foreninger.
Jan Brun Andersen

Nyhedsbrevet

Vedetten udsendes af

Danske Soldaterforeningers Landsraad
Protektor: Hendes Majestæt Dronningen

Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 28 tilsluttede landsforeninger med 40.000 medlemmer inden for soldaterforeningsbevægelsen i Hæren.
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 nyhedsbrevet suppleret med nyhedsbrevet fra Folk & Forsvar.
Indsendte indlæg, der bringes i nyhedsbrevet, dækker ikke nødvendigvis Landsrådets holdning.
Alle til - og frameldinger meddeles til nyhedsbrevets administration.
Eftertryk er tilladt med kildeangivelse.
Deadline for indsendelse af materiale til nyhedsbrevet er den 20. i måneden forud for udsendelse ved månedsskiftet.

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

Hædersbevisninger i Landsrådet
Tillykke!

Fortjensttegn i guld

Fortjensttegn i sølv

Æresplakette

Ib Snoer
De Allieredes Danske
Vaabenfæller
12. april 2008

Allan Brahe Larsen
Dronningens Livregiments
Soldaterforening

Bjarne G. Bagge
Afgående præsident for
Landsrådet

10. april 2008
Preben Sloht Nielsen
Feltartilleriforeningerne
vicepræsident i Landsrådet
12. april 2008

12. april 2008

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

Maj
3. maj
3. maj
4. maj
5. maj
17. maj
17. maj
17. maj
17. maj
24. maj
25. maj

Fynske Livregiments Soldaterforening
De Danske Pionerforeninger
Slesvigske Fodregiments Soldaterforening
Slesvigske Fodregiments Soldaterforening
De Blå Baretter
Folk & Forsvar
Telegraf-Reg. Soldaterforening
Danske Dragonforeninger
Slesvigske Fodregiments Soldaterforening
Danske Gardehusarforeninger

Jubilarstævne på Odense Kaserne
Sendemandsmøde i Maribo
Lysfest på Haderslev Kaserne
Mindegudstjeneste i Haderslev Domkirke
Jubilarstævne på Antvorskov Kaserne
Repræsentantskabsmøde på Christiansborg
Sendemandsmøde i Odense
Dragon- og Forældredag i Holstebro
Jubilarstævne på Haderslev Kaserne
Repræsentantskabsmøde, Antvorskov Kaserne

Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten

Side 2 af 11 sider

Landsrådsmødet 2008 sagde goddag til en ny præsident!
Landsrådsmødet på Høveltegård lørdag 12. april blev på
én gang et af de mere stille –
og alligevel vidtrækkende for
Landsrådet. Et præsidentskifte er ikke en hyppig foreteelse i Landsrådet og er i sig
selv skelsættende.
Ikke en eneste af landsrådsmødets deltagere kan være i
tvivl om, at Landsrådet fik en
god præsident. Jan Brun Andersen er tydeligvis soldat til fingerspidserne, og han har dermed
helt inde under huden viden om, hvorledes en soldaterforening i vore tider bedst bakker op om
soldat og forsvar. I flere af hans indlæg på landsrådsmødet berørte han dette emne, og i sin
første ledende artikel i dette nyhedsbrev er det udtømmende sat på papir.
Temaerne for Landsrådets fremtid var således i mindre grad dominerende på landsrådsmødets
dagsorden, men vil nu ligge fremme på præsidiets arbejdsbord. Der arbejdes allerede på oplæg,
og vision og handleplan skal ses efter i sømmene. Der er indkaldt til såvel præsidiemøde inden
sommer, og formandsrådsmøde i august.
Med Torben Buhl, Garderforeningerne, som en myndig dirigent
bevægede landsrådsmødet sig gennem dagsordenen. Fratrædende præsident, Bjarne G. Bagge’s skriftlige og mundtlige
beretninger satte fokus på begivenhederne i det forløbne år, ikke mindst det faktum, at der nu på ny er fælles fodslag i det
koordinerende lederarbejde i værnenes soldaterforeninger, og
Forsvarsbrødrene er på plads i flokken.
Beretningen om Dybbøl Mølle var særlig opløftende. Der er nu
indgået frivilligt forlig om møllebygningens ydre, og møllen kan
som nationalt symbol inden længe præsentere sig, som den bør
i rette bygningsmæsige standard. Og bænkene ved flagbastionen får inden længe nye egetræsplanker – som bekendt bekostet af Landsrådet med økonomisk opbakning fra enkelte landsforeninger.
Præsidievalgene var genvalg. Sekretær og kasserer genvalgtes, og tilsvarende var der efter
regional indstilling genvalg til Olav Vibild for Nordjylland og Helmer Christensen for Sjælland.
Arne Lorentzen, Intendanturkorpset, nyvalgtes som revisor.
I sine afsluttende
bemærkninger
rettede Bjarne G.
Bagge en tak for
de 8 år i spidsen
for
Landsrådet.
Han takkede for
opbakning
og
tillid. ”I brænder
for jeres foreninger og for sagen.
Bliv ved med det.
Bjarne G. Bagge i afskedstale. Fra venstre Uffe Uhler, Jan Brun Andersen, Karl Erik Nielsen og Preben Sloht Nielsen
Og sørg for generationsskiftene, mens I stadig brænder” var Bagges velmente henstilling.
Under landsrådsmiddagen rettede vicepræsident Preben Sloht Nielsen på præsidiets vegne en
varm tak til Bjarne G. Bagge for indsatsen og overrakte ham Landsrådets æresplakette.
Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten
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Landsrådsmødets fotograf var Michael Bedsted, De Danske Pionerforeninger

Landsrådsmødets morgenparade på Høveltegård

Andre nyheder
Nyt soldaterhjem i Afghanistan
KFUMs Soldatermission opretter nu et soldaterhjem i Camp Bastion i Helmand-provinsen. Soldaterhjemmets leder bliver Ruth Brik Christensen, 55 år, som fra august 2006 til maj 2007 var leder af et tilsvarende soldaterhjem i Irak.
Soldaterhjemmet i Camp Bastion åbner i løbet af maj måned.

Soldaterdage i Den Gamle By i Århus
I dagene 2.-5. maj – fredag-lørdag-søndag i Kristi Himmelfarts-ferien – og hver dag kl. 10.00 – 17.00, er
der sat fokus på soldater og militærhistorie i Den Gamle By.
Museets smukke bindingsværkshuse danner baggrund for rollespil, boder, foredrag, militærmusik og udstillinger.
Alle 3 dage indtager De Jydske Landsoldater Den Gamle By. Her vil de sammen med deres preussiske
venskabsforening levendegøre ”Sønderborgs bombardement”.
Det er et rollespil, hvor man følger livet ved stillingerne, i lejren og i byen.
Det er tredje gang Landsoldaterne præsenterer en fascinerende del af dansk historie for et stort publikum
– 3 dage i træk!
De Jydske Landsoldater slår lejr på Torvet i Den Gamle By med telte, lazaret, kommandoposter, marketenderivogn og feltesse. I Aagade holder De Nordjyske Sortkrudtskytter til i deres farvestrålende uniformer. Skytterne fortæller og demonstrerer deres historiske våben.
Ole Melthin fra Holstebro Museum holder et spændende foredrag med titlen: ”Skydevåbnets udviklingshistorie frem til 1875”.
I Renæssancegården er der udstilling af slagsmarksmodeller og fremstilling af tinsoldater.

FN-Museet har indledt den nye sæson
FN-Museet i Frøslevlejren åbnede for sæsonen 2008 lørdag den 29.
marts.
Efter museets generalforsamling bød formanden, Per B. Krogh velkommen til museet og speciel velkomst til deltagere fra ”Familienetværket”,
der er tilknyttet Kammeratstøtteordningen.
Familienetværket fik tildelt Venstres Frihedspris i 2006, og netværket
mente, at det eneste rigtige sted at placere det synlige tegn på prisen
var i FN-Museet – hvilket man fra museets side er meget taknemmelige
for.
Museet er i øvrigt i løbet af vinteren blevet opdateret med de seneste
missioner, således at der er dokumentation fra Tyskland, observatører
og frem til Afghanistan.
Museet er et besøg værd!
Læs mere på www.fnmuseet.dk
Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten
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Nyhedsbrev @

Maj 2008

Soldaten i centrum

___________________________________________________________________________
Af MF Kristian Pihl Lorentzen (V) - medlem af præsidiet for Folk & Forsvar

De danske soldater er på en hård, men yderst vigtig opgave i Afghanistan. De seneste ugers
kampe mod Taleban og andre formørkede kræfter har desværre kostet tab af dyrebare menneskeliv.
Det rejser naturligt spørgsmålet, om opgaven er så vigtig, at den må koste den højeste
pris? Mit klare svar er: Vi må ikke give op på halvvejen.
Målet med operationen er ikke blot at bane den lange og trange vej for et frit og demokratisk
Afghanistan. Det vigtigste mål er dybest set at værne os selv mod morderiske terroranslag i de
kommende årtier.
Afghanistan husede tidligere træningslejre for de islamistiske terrorgrupper, der stod bag terrorangrebet mod USA den 11. september
2001 samt efterfølgende anslag mod Europa. Af hensyn til vor egen
sikkerhed kan vi ikke tillade, at landet igen falder i hænderne
på talebanere og andre religiøse fanatikere. Denne vigtige kamp mellem demokrati og diktatur må og skal vindes, så terrorisme og fanatisme ikke får overtaget i verden. Lad os sørge for, at de faldne danske soldater ikke døde forgæves.
Til gengæld må vi politikere hele tiden overveje, hvad der yderligere
kan gøres for at støtte de danske soldater bedst muligt. Vi har sikret
os, at de udsendte soldater nu er udrustet med og uddannet på første
klasses materiel. Nu skal vi også sikre, at det nyeste og bedste materiel er til rådighed i de hjemlige enheder - ikke mindst af hensyn til vigtige daglige motivation
og uddannelse af soldaterne. Her er givetvis et hængeparti. Vi må også overveje, om vi med
det nuværende skattefrie udetillæg honorerer soldaterne rimeligt i forhold til den livsfarlige
opgave, de påtager sig i kampen for frihed. Endelig bør vi overveje, hvordan vi yderligere kan
styrke genopbygningsindsatsen, hvor de danske soldater bl.a. samarbejder med civile hjælpeorganisationer om at få det hærgede Afghanistan på fode med konkrete forbedringer i befolkningens levevilkår. Denne indsats bidrager også markant til at øge soldaternes sikkerhed i området.
Kort sagt handler det om at sætte soldaten og hans opgave i centrum, når der træffes beslutning om anvendelse af de rådige ressourcer.
Det samme bør være en ledetråd i Forsvarskommissionens arbejde med at forberede af det
næste forsvarsforlig.

De befriede os …
___________________________________________________________________________
Af major Bent Sørensen – medlem af Folk & Forsvars Informationsudvalg

Den 4. maj om aftenen lød fredsbudskabet fra London i radioen, og pludselig væltede glade
og oprømte mennesker ud på gader og veje. Syngende og viftende med danske flag, modige
og sejrsbevidste (vi havde jo alle kæmpet tappert mod den tyske besættelsesmagt!) og bare
så lettede over, at de fem forbandede besættelsesår var forbi.
Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten
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Nye tider ventede forude, og kollaboratørerne skulle have klø.
Mon ikke mange i undertegnedes aldersgruppe, der som unge oplevede dette, vil huske den
aften som den dejligste aften af alle. Genhør med fredsbudskabet giver stadig en klump i halsen.
Modstandsbevægelsen og vore brave sømænd fik deres fortjente hyldest, og langsomt skyllede
den store fortælling om krigen henover os. Alle ofrene for krigshandlinger, bombardementer og
folkemord blev efterhånden mere og mere synlige, og vi fyldtes med rædsel.
Som krigen havde strakt sine hæslige fangarme ud over hele kloden, gik det efterhånden op
for os, at prisen for vor frihed havde været langt højere end de tab af menneskeliv, som havde
ramt Danmark.
Det blev også tydeligt, at kampen mod Hitlers diktatur, nazismen, fascismen og det japanske
militærstyre ikke fandt sted i vore gader, men overalt på jorden, indtil den sidste undertrykker
var blev nedkæmpet.
Det var i Stalingrads frosne helvede, i blitzen over London, i Nordafrikas ørken og på Normandiets strande samt i de iskolde nordatlantiske vande med døden lurende under kølen. Endvidere så fjerne steder som befæstede og fanatisk forsvarede øer i Stillehavet og i de sydasiatiske
jungleområder, steder, som vi dårligt havde hørt om før, men steder, hvor den frie verdens
soldater led og døde også for os.
Tabene af menneskeliv på Anden Verdenskrigs slagmarker var uhyrlige og overstiger samlet
sikkert 50 millioner. Det er næppe sandsynligt at man nogensinde får det fulde overblik, da
utallige aldrig fik en grav. Historikere har gjort deres bedste og her er nogle eksempler:
Sovjetunionen mistede 20 millioner soldater og civile, Storbritannien
265.000 i uniform plus 60.000 civile og 30.000 sømænd, USA
363.000 militære for at nævne nogle af de centrale aktører. Også
mindre lande havde tab, således Finland, der havde 27.000 døde soldater, Holland med 240.000 civile samt Grækenland, der mistede
420.000 civile og militære.
Det vurderes også, at omkring 6 millioner kinesere døde under det
japanske felttog sidst i trediverne, og endelig tilkommer for Europas
vedkommende de 6 millioner jøder, som led døden i tyske KZ lejre
(jfr. den britiske historiker Martin Gilbert).
Nu da vi nærmer os den 4. maj, hvor færre og færre følger traditionen
med levende lys i vinduerne for at fejre og mindes, kunne det være
på sin plads at tænde en kerte og skænke en tanke eller to til de
mange døde allierede og fremsige et lavmælt: ”De Befriede Os!”.
I Folk & Forsvars publikation fra 2005 med titlen ”De Befriede Os” blev netop denne historie
fortalt i anledning af 60 året for befrielsen.

Konference på Christiansborg
___________________________________________________________________________

Folk & Forsvar afvikler lørdag 17. maj 2008 sin årlige forsvars- og sikkerhedspolitisk konference i ”Landstingssalen” på Christiansborg – i år over temaet Danmarks nationale sikkerhedsstrategi i lyset af de geopolitiske udfordringer.
Afdelingschef Bjørn Bisserup, Forsvarsministeriet, indleder konferencen. Oplægsholdere vil
være senioranalytiker Daniel Korski, der er tilknyttet tænketanken ”European Counsil for
Foreign Relations”, og Henrik Ø. Breitenbauch, der er forsker ved Dansk Institut for Militære
Studier.
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Efterfølgende vil en de politiske ordførere fra Forsvarsudvalget og Udenrigsudvalget og Det
Udenrigspolitiske Nævn give emnet en politisk vinkel.
Konferencens deltagere er Folk & Forsvars bestyrelse, repræsentantskab, repræsentanter fra
vore amtskredse og ungdomsorganisation, samt inviterede gæster, herunder repræsentanter
for Forsvarets ledelse og andre nøglepersoner.

Repræsentantskabsmøde 2008
___________________________________________________________________________

Folk & Forsvar afvikler lørdag 17. maj kl. 14.00 sit årlige repræsentantskabsmøde i København.
Repræsentantskabsmødets dagsorden ser i år således ud:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om virksomheden i 2007
Fremlæggelse af revideret regnskab for 2007 til godkendelse
Indkomne forslag
•
•

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bestyrelsen fremlægger forslag til ændret regional struktur fra 1/1-2009
Bestyrelsen fremsætter forslag til vedtægtsændring

Bestyrelsen fremlægger til godkendelse
•
handleplan
•
budget og
•
forslag til kontingent for 2009
Valg af formand
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter
Valg af revisor
Fastsættelse af repræsentantskabsmødet 2009
Eventuelt

Nyt fra omverdenen
___________________________________________________________________________

Generalmajor Jan Brun Andersen præsident for Landsrådet
Danske Soldaterforeningers Landsraad, der med sine 28 landsforeninger og næsten 40.000 medlemmer er Folk & Forsvars største
medlemsorganisation, valgte på sit landsrådsmøde den 12. april
2008 på Høveltegård ny præsident - generalmajor Jan Brun Andersen - 60 år og netop pensioneret fra Forsvaret efter en række år i
udlandet, bl.a. som operationschef i hovedkvarteret i Kabul, FNobservatør i Tajikistan, tjeneste i Stettin i Polen m.v.
Jan Brun Andersen afløser oberst Bjarne G. Bagge - tidligere næstformand i Folk & Forsvar, der kan se tilbage på 8 år som Landsrådets præsident.

Koldkrigsmuseum åbner snart

Koldkrigsmuseet på Stevnsfortet åbner for offentligheden 1. juli 2008, og det forventes at blive
en unik oplevelse at se resultaterne af det kæmpearbejde, der gennem flere år har stået på i
den stevnske undergrund. Mere synligt udefra vil genopbygningen af missilforsvaret fra Eskadrille 541 være – det jord-til-luft HAWK missil system, der var en væsentlig del af forsvaret
langs den stevnske kyst i koldkrigsårene.
Men samlet skabes et meget interessant besøgs- og oplevelsescenter med tilhørende infocenter, billetsalg, museumsbutik og café m.v.
Man kan følge arbejdet på projektets hjemmeside www.stevnsfortet.dk
Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten
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Birgit Aagaard-Svendsen årets erhvervskvinde

Direktør Birgit Aagaard-Svendsen, Rederiet J. Lauritzen A/S – medlem af
Folk & Forsvars Præsidium – er kåret som årets erhvervskvinde 2008. Hun
blev valgt, fordi hun har præget samfundet og miljøet gennem sit arbejde i
erhvervslivet. Hun har investeret tid i vigtige samfundsspørgsmål – senest
som formand for Infrastrukturkommissionen.
Også fra Folk & Forsvar skal der lyde et hjerteligt tillykke!

Nye bøger
___________________________________________________________________________

Krigens skiftende ansigt – slagmarkens forvandling fra 1. Verdenskrig til Irak
Krigen har forvandlet sig med uhyggelig fart, siden den sidste
kavalerist blev erstattet af kampvogne og maskingeværer.
Bogen fortæller historien om slagmarkens hæsblæsende udvikling fra 1. Verdenskrigs skyttegrave til Bagdads gader. Den
beskriver massehærenes sammenstød på 1. Verdenskrigs
kamppladser, kampvognene under 2. Verdenskrigs lynkrige og
den kolde krigs eksperter i deres tro på sikkerhed med atomvåben – og i teknologisk topfart.
Krigens skiftende ansigt byder på en spændende tur gennem
hundrede års krigshistorie og er en øjenåbnende beskrivelse
af moderne hæres storhed og forfald.
Bogen er skrevet af Martin van Creveld – en af verdens førende militærhistorikere.
Diorama Forlag
www.dioramaforlag.dk
288 sider – illustreret
Vejl. Pris kr. 289,00
Nazilægen Josef Mengele
Den berygtede læge fra Auschwitz, der blandt andet udførte eksperimenter på tvillinger, er en af de mest eftersøgte krigsforbrydere i det
20. Århundrede og er blevet indbegrebet af nazismens rædsler og
gru. Mange legender og myter er skabt i kølvandet på hans næsten
artistiske forsvinden efter krigsafslutningen.
For første gang foreligger der nu en detaljeret biografi om den unge
idealist, læge og krigsforbryder, som forsvandt til Sydamerika for
næsen af alle de efterretningstjenester, der efterfølgende ledte efter
ham i 35 år.
Bogen indeholder både detaljerede beskrivelser af Mengeles livshistorie, karriere og skæbne, og har tillige interviews med personer, der
stiftede bekendtskab med ham samt sønnen, der først lærte sin far at
kende, kort før Josef Mengele døde i 1979 i Brasilien.
Bogen er skrevet af Anders Otte Stensager, der er magister og ansat ved Det Kongelige Bibliotek.
Forlaget Dokumentas
www.documentas.dk
Vejl.pris kr. 299,00
Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten
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Aktiviteter i Folk & Forsvar
___________________________________________________________________________
04-05-2008
Folk & Forsvar i Storstrøms Amtskreds afvikler kl. 19.30 den traditionelle mindehøjtidelighed i Svinø
Kirke og Mindelunden for omkomne flyvere under 2. Verdenskrig.
08-05-2008
Forsvarsministeriet arrangerer i samarbejde med Ingeniørforeningen i Danmark Beredskabssymposium 2008 - "Udfordringer for et effektivt og robust beredskab" i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31.
Folk & Forsvar deltager i symposiet med 2 bestyrelsesmedlemmer.
17-05-2008
Folk & Forsvar afvikler en Forsvars- og sikkerhedspolitisk konference 2008 i Landstingssalen på
Christiansborg kl. 10.00.
Konferencens tema er Danmarks nationale sikkerhedsstrategi i lyset af de geopolitiske udfordringer.
Efter konferencen afvikles Repræsentantskabsmøde 2008.
08-06-2008
Flyvevåbnet - Helicopter Wing Karup - arrangerer Danish Air Show på Flyvestation Karup. Åbningstid for publikum kl. 10.00 - 16.00. Arrangørerne forventer op mod 100.000 besøgende. Ved arrangementet vil blive fremvist et stort antal fly såvel i luften som på jorden.
I udstillingsområdet medvirker Folk & Forsvar med en informationsstand.
17-06-2008
Konstituerende bestyrelsesmøde i Kastellet.

Medlemmerne skriver …

___________________________________________________________________________

Mangeårigt og engageret medlem af Folk & Forsvar, E. Sverre Hansen, Aulum, har sendt os disse vel aktuelle – og
markant storpolitiske – synspunkter:

Et nyt NATO

Danmarks aktuelle overordnede sikkerhedspolitiske udfordring kan sammenfattes i 4 teser,
således:
TESE 1
USA og Europa udgør sammen den mest udviklede og velstående del af verdenssamfundet –
målt i værdier som lov og orden, menneskerettigheder, markedsøkonomi og demokrati.
Men i verdenssamfundet (FN) udgør USA og Europa med disse værdier et mindretal og stilles
derfor i situationer, hvor USA og Europa ikke kan hævde og forsvare sine værdier alene med
”bløde” politisk-diplomatiske midler, men også må gribe til ”hårde” (økonomiske, handelsmæssige, militære) midler.
TESE 2
Optimal udøvelse af både de bløde og de hårde midler kræver et tæt koordineret samvirke
mellem USA og Europa (splittede vi falde, samlede vi stå). Men hvis Europa skal kunne hævde
sig i dette samvirke med USA , kræver det en troværdig fælles udenrigs –og sikkerhedspolitisk
identitet for Europa, som kun kan virkeliggøres i EU med dens koncept om ”The European
common security and defense Identity” (ESDI).
TESE 3
Under den kolde krig kunne NATO fungere som transatlantisk forum i en struktur med 14 europæiske individuelle (suveræne?) nationer på den ene side overfor et (dominerende) USA på
den anden side.
Men i den nye globaliserede verdensorden og med Europas langsomt eskalerende integration i
EU er denne NATO-struktur passé.
Den logiske konsekvens af en fuldt udviklet ESDI i EU vil være, at NATO ændres til forum mellem USA og EU, altså et nyt NATO i to søjler (politisk og militært).
Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten
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TESE 4
For EU vil det nye NATO indebære, at EU-landenes militære styrker integreres i en EU Kommando– og troppestruktur, der operativt indgår som den europæiske søjle i NATO.
EU skal koordinere nationernes opstilling af styrker samt deres udrustning, uddannelse, træning og logistik.
NATO (USA og EU) skal varetage operative beslutninger og operativ ledelse af operationer.
Dette mønster vil tegne NATO som et afnationaliseret habilt udførelsesorgan for FN, og det vil
være vejen for EU til en international aktørrolle i et afbalanceret forhold til USA og dermed
genoplivning at den transatlantiske alliance, som er en nødvendighed i lyset af de asiatiske
perspektiver tegnet af Kina, Indien, Iran m.fl.

Koncerter i Kastellet
___________________________________________________________________________
Søndag 25. maj 2008 kl. 15.00
- Den Kongelige Ballet i Prinsessens Bastion
Onsdag 4. juni 2008 kl. 19.00
- Kastelskoncert v/ 8. Regiments Musikkorps
Onsdag 11. juni 2008 kl. 19.00
- Kastelskoncert v/ Slesvigske Musikkorps

Set i pressen

___________________________________________________________________________

Vi betaler en høj pris

”Der er ingen tvivl om, at vi betaler en høj pris for vores indsats i Afghanistan. Det sætter de
danske tab i smertelig relief. Men både som minister og privatperson
tror jeg på, at den opgave, som et bredt og solidt demokratisk valgt
flertal har bedt soldaterne om at løse i Afghanistan, er vigtig. Hvis jeg
ikke gjorde det, ville jeg ikke kunne se mig selv, soldaterne eller de
pårørende i øjnene”.
Blandt andet dette skrev forsvarsminister Søren Gade i et debatindlæg
i Berlingske Tidende den 7. april. Han skrev videre: Jeg er stolt af, at
et bredt flertal i det danske Folketing valgte at følge FNs opfordring til verdenssamfundet om
at bringe stabilitet til Afghanistan.

Hollands indsats i Afghanistan under pres

Den hollandske befolknings opbakning til indsatsen i Afghanistan vakler. Også Holland har
smertelige tab – 16 dræbte soldater på 2 år. En af de senest dræbte er en 23-årig løjtnant, der
er søn af den hollandske forsvarschef, skrev Berlingske Tidende den 22. april.
Den hollandske regering fastholder indsatsen i Afghanistan på trods af de militære tab. Holland
har forpligtet sig til at forblive i det sydlige Afghanistan med sin nuværende troppestyrke på
1.700 mand til 2010.
En ny meningsmåling konkluderer nu, at der ikke længere er den fornødne opbakning i den
hollandske befolkning, og at et flertal af hollænderne opfordrer til tilbagetrækning af soldaterne.

For mange forlader Forsvaret

Uagtet Forsvaret i efteråret 2007 investerede betydelige summer i ”Operation bedre hverdag”
for at holde på personellet, fortsætter afgangen nu i en sådan hast, at man i Forsvarets ledelse nærer ængstelse for, at virkegrundlaget om få år kan være truet.
Alene i 2008 har 71 officerer og 449 befalingsmænd og konstabler forladt Forsvaret, viser nye
Ritzau
tal fra Forsvarets Personeltjeneste.
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Fortsat stor succes for værnepligten

Værnepligten er blevet populær – så populær, at der nu er ventelister for at kunne komme ind
og aftjene værnepligten.
Siden man i 2006 skabte ”Forsvarets Dag” og omlagde værnepligten til 4 måneders effektiv
uddannelse er det gået fremad. Der er for Hæren nu ventetid frem til 2009, og i Søværnet
endog til 2010. Det betyder desværre, at der er nogle frivillige, som vælger at takke nej, når
de hører om ventetiden.
- De værnepligtige skaber reklame for sagen, når de glade vender hjem fra en oplevelse, som
de karakteriserer som en succes, og det skaber flere positive. Vi gør også meget for at få flere
kvinder ind, siger Alan Damm, der leder Forsvarets Rekruttering.
MetroXpress

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.
Redaktion:

Ole Bennekou, generalsekretær
Bent Sørensen, konsulent
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