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Ny formand for den koordinerende ledergruppe i DSM 
 
Det sidste møde i den koordinerende ledergruppe DSM med Landsrådets afgåede præsident Bjarne G. 
Bagge for bordenden afvikledes tirsdag den 8. april i Marineforeningens lokaler i København.  
 
På mødet genindtrådte De Samvirkende Danske Forsvarsbroderselskaber officielt i DSM-arbejdet og ud-
gør nu sammen med Danske Soldaterforeningers Landsraad, Marineforeningen og Flyvevåbnets Soldater-
forening det samlede DSM.  
 
Genindmeldelsen nødvendiggjorde reviderede vedtægter. 
Med de nye vedtægter ændredes også navnet på det ledende samvirke fra ”Danske Soldater- og Marine-
foreningers Koordinerende Ledergruppe” til ”Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd”, - 
dog stadig med den daglige forkortelse DSM. 
 
Ledersamvirkets primære formål er fortsat at varetage og koordinere det ledende samarbejde, herunder 
soldaterforeningsbevægelsens information til og kommunikation med Forsvarets øverste ledelse og andre 
komponenter i og med tilknytning til Forsvaret, og – i samarbejde med Folk & Forsvar – at engagere sig i 
forhold, der relaterer til det danske forsvar, samt at gennemføre udadvendt information til offentligheden 
med støtte til Forsvaret og stillingtagen til forsvarspolitiske forhold.  
 
På mødet fratrådte Bjarne G. Bagges som formand for DSM, og som bekendt fratrådte Bagge i samme 
uge funktionen som præsident for Danske Soldaterforeningers Landsraad. 
Landsrådets nye præsident, generalmajor Jan Brun Andersen, var inviteret til at deltage i DSM-mødet 
med henblik på muligheden for at skabe en glidende overgang i arbejdet.  
 
Som ny DSM-formand valgtes oberst Karl Erik Nielsen, der er præsident for Forsvarsbrødrene og medlem 
af Folk & Forsvars bestyrelse. 
Sekretær for ledergruppen er fortsat Steen V. Grubert, De Danske Garderforeninger. 
Næste ledermøde er fastsat til tirsdag 26. august 2008.  
 
 
Samvirkemøde med medietræning 
 
Mandag 10. marts mødtes lederne fra størstedelen af landets regionale og lokale soldatersamvirker til 
koordinerende møde på Antvorskov Kaserne. 
 
Mødets hovedtema var denne gang Samspil med medierne – kommunikation og information. 
Dette spændende emne, som informationschef i Folk & Forsvar Claus Arboe-Rasmussen tog sig af på en 
særdeles underholdende og lærerig måde, bragte mødedeltagerne gennem de veje, der eksisterer til 
benyttelse af alle medier for udbredelse af vore budskaber, og gav efterfølgende i den mere praktiske del 
anledning til god debat og kreative pressemeddelelser.  
 
Målet med emnedagen var at gøre mødedeltagerne bedre rustet til at gå ind i debat og synliggørelse, når 
forsvarsrelaterede emner dukker op i lokalpressen. 
 
Næste samvirkemøde er fastsat til mandag 6. oktober på Haderslev Kaserne. Her vil  temaet være mere 
indadrettet med henblik på at få styrket samarbejde mellem samvirkerne. 
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Aktivitetsoversigt
Tjek aktiviteterne på www.soldater.dk  ‐ og på landsforeningernes egne hjemmesider 

Juni 
 
7. juni Kystartilleriforeningen  Jubilarstævne – Kastellet / Trekronerfortet 
7. juni Falsterske Fodregiments Soldaterforening Repræsentantskabsmøde - Vordingborg Kaserne 
8. juni Falsterske Fodregiments Soldaterforening Jubilarstævne i Vordingborg 
9. juni Danske Soldaterforeningers Landsraad Præsidiemøde på Slipshavn 
14. juni De Blå Baretter  Sommerstævne 2008 i Horsens 
30. juni De Danske Garderforeninger  Livgardens 350 års jubilæum 
30. juni Slesvigske Fodregiments Soldaterforening Bjerning-dagen – Bjerning kirke 
 

 

 
Indkaldelse til møde i Formandsrådet 
Landsrådets præsident har besluttet at indkalde til møde i Formandsrådet snarest efter sommeren. 
Mødet er nu berammet til mandag 25. august 2008 kl. 10.00 på Ryes Kaserne i Fredericia. 
Nærmere informationer og dagsorden udsendes primo august. 
 

 
Andre nyheder 

 
Nye æresmedlemmer i KSS 
 
Ved Københavnske Soldaterforeningers Samvirke’s generalforsamling den 28. april 2008 
blev Landsrådets tidligere præsident, oberst Per Svensson, og Michael Bedsted, De Dan-
ske Pionerforeninger, udnævnt til æresmedlemmer af KSS. 
Også fra Landsrådets skal der lyde et hjertelig tillykke. 
 
 
 
85-års jubilar ved Slesvigske 
 

Ikke mange soldaterforeninger har haft fornøjelsen 

 

at kunne præsentere en 85-års jubilar!  
Men denne store fornøjelse fik Slesvigske Fodregi-
ments Soldaterforening ved årets jubilarstævne den 
24. maj i Haderslev. 
 
Martin Gammelgaard fra Esbjerg er 106 år. Han er 
tidligere slagter. Han blev indkaldt ved 2. Regiment 
i Haderslev i 1923. Regimentet var samme år flyttet 
fra Kronborg. 
Trods sin høje alder gennemførte han jubilæumsda-
gen i fin stil. Han sagde endog ”Farvel – og på gen-
syn næste år”! 
Opskriften på at blive så gammel: 
Morgenmad -  havregrød med mælk efterfulgt af 2 
stykker rugbrød med fedt og sirup! 
Han holdt i øvrigt op med at ryge – som 90-årig! 
 
Den stolte jubilar er her fotograferet sammen med 
soldaterforeningens formand Knud Hansen og Ha-
derslevs garnisonskommandant, oberst Eigil 
Schiønning.  
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Forsvarsminister besøgte soldaterne i Irak 
 
Forsvarsminister Søren Gade har fastlagt det som en stærkt prioriteret opgave i sit virke at aflægge be-
søg hos vore soldater i de internationale missioner. I sidste måned besøgte ministeren soldaterne i Irak. 
Under besøget mødte han de danske soldater, som gør tjeneste i Bagdad, samt nøglepersoner fra NATOs 
træningsmission, den amerikansk ledede koalition samt den irakiske forsvarsminister. 
 
Der er ca. 45 danske soldater udsendt til Irak. De fleste arbejder i Bagdad. Soldaterne er tilknyttet Multi-
national Security Transition Command - Iraq, som opererer i rammen af den amerikansk ledede koalition 
og yder støtte til den irakiske regerings udvikling, organisering og træning af irakiske sikkerhedsstyrker.  
 
Ligeledes er danske soldater tilknyttet NATO Training Mission Iraq, der opererer i rammen af NATO og 
har til formål at gennemføre uddannelse af irakiske sikkerhedsstyrker samt assistere med materielleve-
rancer og teknisk rådgivning.  
Danske soldater er også tilknyttet personbeskyttelsesdetachementet i Bagdad, der yder personbeskyttel-
se for personel ved den danske ambassade, samt en national udsendt enhed, som bidrager til transport 
af personel og materiel ind og ud af Irak.  
Ligeledes har Danmark udsendt en militærrådgiver 
til FN's bistandsmission i Irak, og en forbindelsesof-
ficer. 
 
De danske helikoptere forlod det sydlige Irak i de-
cember 2007, men der er således stadig danske 
soldater tilbage i Irak. 
  
Søren Gade fik i forbindelse med besøget en de-
monstration af, hvordan soldaterne udfører det 
vigtige arbejde med at yde personbeskyttelse til 
ambassadens civile rådgivere, som Danmark stiller 
til rådighed for den irakiske regering til støtte for 
genopbygningsindsatsen i Irak.  
 
Forsvarsministeren mødte også de danske soldater, 
der er tilknyttet NATO's træningsmission i Irak 
samt den amerikansk ledede koalitions trænings-
mission i Irak. Missionerne har blandt andet til formål at medvirke til at uddanne de irakiske sikkerheds-
styrker. 
 
I forbindelse med mødet udtalte forsvarsministeren sin ros til de danske soldater. "Jeg er både imponeret 
og stolt af den indsats, som de danske soldater fortsat yder i Irak under vanskelige og svære vilkår. De-
res indsats er med til at skabe betingelserne for udviklingen af sikkerhed og stabilitet i Irak." 
 
 
 
 

      

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 soldaterfor-
eningsbevægelsen 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 
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Forsvars- og sikkerhedspolitisk konference 
___________________________________________________________________________ 
 
Den parlamentariske praksis om sikkerhedspolitikken bør genovervejes 
 
Tekst:  Claus Arboe-Rasmussen 
Foto:    Peter Hauerbach  

 

 
 
Timingen var god og emnet godt, da Folk & Forsvar lørdag 17. maj afviklede sin forsvars- og sikkerheds-
politiske konference i Landstingssalen på Christiansborg. 
  
Konferencetitlen ”Danmarks nationale sikkerhedsstrategi i lyset af de geopolitiske udfordringer” blev først 
belyst af tre oplægsholdere, afdelingschef Bjørn Bisserup, Forsvarsministeriet, senioranalytiker Daniel 
Korski fra Tænketanken European Council for Foreign Relations, og seniorforsker Vibeke Schou Tjalve, 
Dansk Institut for Militære Studier. 
 
Bjørn Bisserup sagde i sit indlæg bl.a. ”at Danmark nu skal bygge sin fred på globalt niveau, hvor dansk 
forsvar er gået fra passiv til mere aktiv spiller. Vi oplever nu, at logistik og afstande bliver nye væsentlige 
udfordringer for os. Klima og terræn er andre udfordringer, når Danmark sender soldater af sted ”  
Bisserup understregede, at fleksibilitet og robusthed fortsat er vigtige ingredienser i en kommende dansk 
national sikkerhedsstrategi.  
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Senioranalytiker Daniel Korski var sammen med seniorforsker Vibeke Schou Tjalve nye og spændende 
unge med skarpe bud på Danmarks sikkerhedsstrategi.  

 
Daniel Korski, der til daglig har sit virke i London, gennemgik, hvorledes 
lande som England, Tyskland, Canada og Frankrig har fået deres egne 
nationale sikkerhedsstrategier på plads i en verden med nye trusler. 

 

 
Magtforskydning mod øst 
”Magtforskydningen i verden er skredet fra de tidligere G7-lande til lande 
som Kina i øst, og samtidig er forholdet omkring den transatlantiske akse 
blevet køligere. Spørgsmålet ses omkring, hvilke NATO-lande, der vil 
kæmpe i Afghanistan. Endelig er der vokset en folkelig modstand mod 
krige langt væk fra de nationale grænser”, fastslog Daniel Korski.   

 
Korski foreslog bedre konfliktforskning, styrkelse af embedsmandsapparatet, og opbygning af civile re-
server, der kan indsættes i verdens uropunkter, som opfølgning på det militær-civile samtænk-
ningsarbejde, CIMIC. 
 
Seniorforsker Vibeke Schou Tjalve slog til lyd for en bredere debat-
kultur herhjemme om netop den nationale sikkerhedsstrategi. Med 
udgangspunkt i rapporten ”Vi diskuterer jo ikke politik på den måde”, 
hvor hun sammen med sin kollega Anders Henriksen har interviewet 
de forsvarspolitiske ordførere på Christiansborg, gennemgik hun nog-
le af de sikkerhedspolitiske dilemmaer fra samtalerne. 
 
”Konklusionerne af disse samtaler viser klart, at der er behov for en 
tættere kontakt mellem de sikkerhedspolitiske udvalg på Christians-
borg. De politiske partier skal her være bedre til at opdele deres ord-
førerskaber i tematiske pakker, der tager højde for sikkerhedsbegre-
ber. Folketinget har også behov for at udvikle et fælles politisk-
strategisk sprog på det sikkerhedspolitiske område, og endelig har 
Folketinget behov for en egentlig analyse og et dokumentationscen-
ter.” 
 
Behov for årlig sikkerhedsdebat 
Vibeke Tjalve mener, at Danmark har behov for at genoverveje sin parlamentariske praksis omkring sik-
kerhedspolitikken, hvis stadig flere politikområder anses for sikkerhedspolitisk relevante. Vibeke Tjalve så 
også gerne, at man årligt i Folketinget vedtager en national sikkerhedsstrategi, så alle har en forståelse 
for vigtigheden heraf.   
 
I den efterfølgende politiske debat var der god konsensus om netop behovet for fastlæggelse af en dansk 
sikkerhedsstrategi. 
 
Formanden for Forsvarsudvalget, Hans Christian Thoning, Venstre, opfordrede endog Folk & Forsvar til at 
henvende sig, hvis der var behov for økonomiske midler til kommunikation med befolkningen om de sik-
kerhedspolitiske temaer. Han understregede, at alle politikere på Christiansborg er indstillet på, at vore 
udsendte soldater skal have det bedste materiel overhovedet.  
Thoning så også gerne Danmarks EU-forbehold afskaffet.  
 
Holger K. Nielsen, SF, mente, at de mange militære udsendelser slider på personellet, og han opfordrede 
til bedre beslutningsproces før udsendelse til globale brændpunkter. Hvorfor skulle danske soldater f.eks. 
til Irak og Afghanistan, spurgte han? Han mente heller ikke, at man kan bekæmpe terrorisme langt fra 
Danmarks grænser. Vi bør i stedet øge indsatsen herhjemme, sagde han.  
Holger K. Nielsen var også begejstret for samtænkningstanken om, at en dansk soldat skal kunne andet 
end at slås. 
 
Fokus på Nordatlanten 
John Dyrby Paulsen, S, var også begejstret for CIMIC-begrebet og mente, 
at vi skal diskutere vor egen  
nationale sikkerhedsstrategi.  
 
”Danske soldater gør det godt i udlandet, og hvis amerikanerne følelses-
mæssige er fra Mars og europæerne fra Venus, så er danskerne helt klart 
fra Jorden.”  
 
John Dyrby mente i øvrigt, at vi også bør have vort sikkerhedspolitiske 
fokus rettet mod Nordatlanten. 
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Dyrby sagde – henvendt til Folk & Forsvar, at vi bør gøre ekstra meget 
ud af vor ”veterankultur”, som det danske samfund ikke er gode nok 
endnu til at takle. Den folkelige opbakning til Forsvaret er af stor be-
tydning, sagde han. 
 
Morten Helveg Petersen, RV, kom i sit indlæg ind på bl.a. værnepligt og 
Hjemmeværn, og høstede ikke megen ros for sin modstand mod vær-
nepligten. Til gengæld var han stor tilhænger af Forsvarets lederuddan-
nelse, som han syntes endnu flere unge bør have gavn af.  
 
Han understregede, at ”de radikale nu er tilhænger af et forsvar, der 
nytter og lægger vægt på både NATO og FN-arbejde, og at vi skal slip-
pe af med vore EU-forbehold hurtigst muligt.”  
 
Morten Helveg var bekymret for den langsigtede opbakning til Forsva-
ret, og ”at det er svært at forklare, hvorfor vi er i Afghanistan.” 
 Hans forslag var, at Danmark sætter kræfterne ind på at uddanne mi-
nimum to afghanske bataljoner af soldater, der kan overtage ansvaret 
fra danskerne.  

Viceadmiral og kommende forsvarschef  
Tim Sloth Jørgensen ved konferencen 

 
 
Repræsentantskabsmøde 2008 
___________________________________________________________________________ 
 
Bestyrelsen er nu på 10 medlemmer 
 
På Folk & Forsvars repræsentantskabsmøde lørdag 17. maj 2008 gennemførtes den sidste del af tilpas-
ningen af antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 15 til 10 medlemmer - gennemført over årene 2007 og 
2008. 
 
Repræsentantskabsmødet genvalgte formanden, direktør Frank E. Andersen, der tiltrådte i 2006 og nu  
tager hul på sin 2. valgperiode. 
 
Endvidere blev bestyrelsesmedlemmerne Ulrik Kragh og Peter H. Lynard 
genvalgt, og seniorsergent Erling Lundsgaard, der er formand for Folk & 
Forsvar i Sønderjyllands Amtskreds, blev nyvalgt. 
 
 
Efter eget ønske fratrådte generalmajor Jørgen Sverker Nilsson bestyrel-
sesarbejdet.  
Jørgen Sverker Nilsson har gennem mange år været engageret i det forsvars-
positive arbejde - først i "Værn om Danmark" og gennem de seneste 8 år 
efter fusionen i Folk & Forsvar. 
 
Jørgen Sverker Nilsson fyldte tidligere på året 70 år og ønsker nu at prioritere andre livsopgaver - men 
har dog meget beredvilligt indtil videre stillet sig til rådighed for bestyrelsen som tilforordnet og konsu-
lent. 
 
Endvidere forlod bestyrelsens eneste kvinde bestyrelsesarbejdet i Folk & Forsvar. Gitte Lillelund Bech, 
medlem af Folketinget (V) og formand for Det Udenrigspolitiske Nævn, ønsker at prioritere sit politiske 
arbejde. 
Gitte Lillelund Bech har været et "frisk pust" i bestyrelsen, og formanden rettede på repræsentantskabs-
mødet en varm tak også for hendes indsats. 
 
--- 
 
En opdateret oversigt over bestyrelsen findes på www.folkogforsvar.dk - klik ind under Organisation – 
Ledelse. 

Frank E. Andersen blev 
genvalgt som formand 

 
Ny regional struktur fra 2009 
 
Folk & Forsvar har hidtil baseret sit regionale virke på amtsgrænser. 
Ved beslutningen om at ophæve amterne den 31. december 2006 stod det klart, at Folk & Forsvar måtte 
indlede arbejdet med at omstrukturere sit regionale virke. 
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I 2007 har en projektgruppe arbejdet med problemstillingen. Arbejdet har været tilrettelagt således, at 
de nuværende amtsbestyrelser har været inddraget bedst muligt, bl.a. i en høringsrunde. 
 
På Folk & Forsvars repræsentantskabsmøde den 17. maj 2008 i Landstingssalen vedtog repræsentanter-
ne enstemmigt bestyrelsens forslag om, at Folk & Forsvars hidtidige amtskredse med virkning fra 1. ja-
nuar 2009 ændres til 11 lokalområder. 
 
Folk & Forsvars Sekretariat vil i eftersommeren forberede den praktiske omlægning. 
 
Læs om enkelthederne i den nye struktur på www.folkogforsvar.dk. 
 
 
Et ekstraordinært formandsmøde vil i september på et møde i Fredericia forberede et antal stiftende ge-
neralforsamlinger i de lokalområder, hvor der er markante geografiske ændringer. 
Nogle lokalområder vil uden problemer kunne "glide over" i den nye opdeling - eksempelvis er lokalområ-
derne Bornholm og Fyn uændret. 
 
 

Beredskabssymposium 2008 
___________________________________________________________________________ 
 
Af:  Peter H. Lynard, bestyrelsesmedlem i Folk & Forsvar 
 
Forsvarsministeriet afholdt i samarbejde med Ingeniørforeningen i Danmark ved Militærteknisk Forening 
”Symposium om udviklingen af samfundets samlede beredskab” torsdag den 8. maj i Ingeniørfor-
eningens lokaler på Kalvebod Brygge i København.  
Folk & Forsvar var repræsenteret med to medlemmer fra bestyrelsen. 
 
Symposiet var en opfølgning på det symposium om fremtidens totalforsvar, som Forsvarsministeriet af-
holdt i efteråret 2005. Siden har der som bekendt været både politisk fokus på og stor aktivitet inden for 
beredskabsområdet udmøntet i f.eks. den nye aftale om redningsberedskabet efter 2006 og etableringen 
af en National Operativ Stab og 12 regionale beredskabsstabe. 
 
Temaet for dette års symposium var ”Udfordringer for et effektivt og robust beredskab”. Inspirationen til 
temaet var bl.a. hentet fra erfaringer og evalueringer af de seneste afholdte nationale krisestyringsøvel-
ser i 2005 og 2007. Erfaringer viste, at det er en stor udfordring for beslutningstagerne i krisestyringssy-
stemet, at få overblik og skabe et fælles situationsbillede. Det blev samtidig påvist, at god kommunikati-
on internt mellem beredskabsmyndighederne samt mellem beredskabsmyndighederne og befolkningen, 
pressen – både TV og radio og de skrevne medier – er en afgørende forudsætning for en effektiv indsats 
og dermed et bedre beredskab. 
 
Symposiet blev indledt af Forsvarsminister Søren Gade, der i sit indlæg bl.a. var inde på overblik og kri-
sekommunikation, som to meget vigtige opgaver, der skal løses effektivt. 
Under overskriften ”Betydningen af et fælles situationsbillede og effektiv krisekommunikation” fik delta-
gerne to meget inspirerende indlæg fra England. Det ene indlæg var med Chefpolitiinspektøren ved City 
of London Police, der fortalte om erfaringerne fra bombningerne i London i juli 2005 med udgangspunkt i, 
hvordan man får etableret og vedligeholdt det overordnede operative situationsbillede. Et tankevækken-
de citat fra indlægget: ”Os i uniform er villige til at kæmpe for vores land og dø for det, hvis det skulle gå 
helt galt. ”DE” har det på samme måde, blot ved de, at de vil dø”. 
 
Det andet indlæg var med en konsulent fra en af Englands førende kommunikationsvirksomheder. Ind-
lægget var bl.a. inde på vigtigheden af kommunikation til borgerne, hvem og hvilket medie fortæller mig 
om hændelserne, altså en hurtig og koordineret information til borgerne, der samtidig skal være trovær-
dig. Nævnt blev også problematikken med mobiltelefoner, alle vil i kontakt med alle på samme tidspunkt. 
 
Begge indlæg gav god inspiration og stof til eftertanke i relation til eftermiddagens paneldebat om visio-
nerne for fremtidens beredskab. Paneldeltagerne kom fra Rigspolitiet, Københavns Kommune, Sundheds-
styrelsen, Beredskabsstyrelsen, Borgerservice i Udenrigsministeriet, Forsvarskommandoen samt journa-
list Niels Brinch fra TV2. Styret af moderatorerne kom hver enkelt paneldeltager med hver deres visions-
oplæg om udfordringerne for fremtidens beredskab med speciel fokus på det fælles situationsbillede og 
en effektiv krisekommunikation. Derefter var der en livlig debat fra salen og de enkelte paneldeltagere i 
mellem.  
 
I dette Nyhedsbrev er der kun plads til et nogle enkelte væsentlige konklusioner fra denne debat: 
 
• Beredskabsinformation skal ud på ”nettet” til borgerne og med tydelig forklaring på hvad de enkelte 

tiltag betyder. Informationen skal være koordineret og troværdig, samtidig med relevant og brugbar. 
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• Vigtigt med ét kommunikationssystem. 

• Der skal være én ansvarlig myndighed. 

• Det er vigtigt med fælles standarder og situationsbilleder, hvilket skaber behov for mere fælles ud-

dannelse af stabspersonel i definitioner, betegnelser og udtryk på alle niveauer. 

• Vigtigt med fastholdelse af sektoransvaret. 

• Og endelig: Tingene skal til stadighed afprøves og øves. 

 
Folk & Forsvars to repræsentanter gik hjem med god inspiration til bestyrelsens videre arbejde med pro-
jekt Forlig. 
 
 

Nyt fra omverdenen 
___________________________________________________________________________ 
 
Blåt i blåt – og også lidt grønt 

Høj sol, blå himmel og en masse blå baretter – iblandet en enkelt 
grøn markerede UN International Peacekeepers Day i sidste uge i 
Kastellet.  
 
I år er det 40 år siden, at soldaterforeningen De Blå Baretter blev 
grundlagt, og i den anledning var forsvarschef, general Jesper 
Helsø mødt op til modtagelse af en æreskommando fra Livgarden 
og en vajende faneborg fra De Blå Baretters Københavns-afdeling.  
 
Forsvarschefen benyttede også lejligheden til at uddele syv medal-
jer i ordenen The Blue Berets Medal og Honour, nemlig to guld, to 
sølv og tre bronze. 
  
De to guldmedaljer  blev givet til grundlæggerne af soldaterfor-
eningen De Blå Baretter Torben Alstrup og Jørgen Buxbom, og 
samtidig var der en sølvmedalje til Folk & Forsvars informations-

chef, Claus Arboe-Rasmussen, der i dagens anledning var trukket i grøn uniform, baret og sabel. 
 
På fotoet modtager Claus Arboe-
Rasmussen sin fornemme og velfor-
tjente medalje.  
 
Begrundelsen var bl.a. Folk & Forsvars 
store informationsarbejde i 2006 i 
anledning af 50 året for udsendelse af 
de første danske soldater på internati-
onale fredsbevarende og -støttende 
missioner.  
 
Siden er 100.000 danskere været ud-
sendt med den blå baret på hovedet.  
 
Folk & Forsvar tog i 2006 også initiati-
vet til jubilæumsbogen ”I krig for fre-
den”, der via øjenvidner skildrer det 
store FN-arbejde, som Danmark har 
været foregangsland for.  
 
Samtidig blev der produceret skolema-
teriale, en CD-Rom samt en hjemme-
side, der stadig er aktiv. 
 
Fra Folk & Forsvar ønsker vi vores 
informationschef hjertelig tillykke med 
hæderen. 
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Aktiviteter i Folk & Forsvar 
___________________________________________________________________________ 
 
02-06-2008 
Folk & Forsvar i Sønderjyllands Amtskreds arrangerer foredragsaften på Sønderborg Kaserne kl. 19.00 
om "Afghanistan i dag - gør de danske soldater en forskel" - aktuelt foredrag med billeder og information 
ved næstkommanderende ISAF 4, oberstløjtnant Mads Rahbek. 
 
07-06-2008 
Beredskabsforbundet afvikler temadag og landsrådsmøde 7.-8. juni 2008 på NYBORG STRAND.  
Folk & Forsvar er repræsenteret på mødet med bestyrelsesmedlem Peter H. Lynard. 
 
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 80.000 besøgende.  
Ved arrangementet vil blive fremvist et stort antal fly såvel i luften som på jorden. Hovedattraktionen er 
det spanske opvisningshold Patrulla Aguila, som laver luftakrobatik af meget høj klasse. 
Derudover er der flyvende opvisning af en lang række danske og udenlandske fly, samt udstillinger på 
jorden af både fly og andet militært udstyr. 
Man vil endog kunne se væddeløb mellem en GP2 racerbil og et F-16 fly! 
Publikum vil også kunne opleve en demonstration af samarbejdet mellem Jægerkorpset, Fennec og EH-
101 helikoptere, samt F-16 fly i et fiktivt scenarie, som viser det professionelle samarbejde mellem nogle 
af Forsvarets enheder. 
  
I udstillingsområdet medvirker Folk & Forsvar med en informationsstand på initiativ af Viborg Amtskreds 
bistået af Ringkøbing Amtskreds. 
 
19-06-2008 
Konstituerende bestyrelsesmøde i Kastellet. 
 
26-06-2008 
Folk & Forsvar i Nordjyllands Amtskreds arrangerer besøg på Flådestation Frederikshavn med besigtigelse 
og rundvisning på flådefartøjet Absalon. Afgang fra Aalborg kl. 16.20 – middag på Flådestationen  (kr. 
100,00) kl. 17.30. Forventet hjemkomst til Aalborg ca. 21.45. Amtskredsens medlemmer tilskrives direk-
te om arrangementet med praktiske oplysninger. 
 
 
 
Valdemarsdag i København 
Danmarks-Samfundet markerer Valdemarsdag i Holmens Kirke søndag 15. juni 2008 kl. 17.00. 
Fanebærere og fanevagter skal være i kirken senest kl. 16.30. 
Efterfølgende er der optog til Livgardens kaserne, anført af Livgardens Tamburkorps.  
Arrangementet slutter kl. 19.45 på kasernen. 
 
 
 
Koncerter i Kastellet 
___________________________________________________________________________ 
 
Onsdag 4. juni  2008 kl. 19.00 
- Kastelskoncert v/ 8. Regiments Musikkorps 
 
Onsdag 11. juni 2008 kl. 19.00 
- Kastelskoncert v/ Slesvigske Musikkorps 
 
Onsdag 18. juni 2008 kl. 19.00 
- Kastelskoncert v/Hjemmeværnets Musik- og  
Tamburkorps Roskilde 
 
Onsdag 25. juni 2008 kl. 19.00 
- Kastelskoncert v/ Hjemmeværnets Musikkorps Nordsjælland 
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Set i pressen 
___________________________________________________________________________ 
 
Reserveofficererne anvendes på ny 
I takt med Forsvarets problemer med at holde på sine faste officerer er behovet for at ansætte reserveof-
ficerer på kontrakt steget. I øjeblikket bemander reserveofficererne 50 af de omkring 250 officersstillin-
ger ved Danmarks internationale missioner. Det siger reserveofficerernes formand, Karsten Heiselberg, 
den 23. maj til Berlingske Tidende. 
- Det har været en rigtig skidt tid for reserven. Reelt har man ønsket at nedlægge den. Men reserven har 
altid været loyal, og alle reserveofficerer, der har ønsket det, har nu fået en kontrakt med Forsvaret. Nu 
bruger man reserven så meget, som man kan, siger Heiselberg til avisen. 
 
Forsvarskommissionen kigger på personaleafgangen 
Selv om Regeringen ikke specifikt har bedt Forsvarskommissionen om at sætte fokus på Forsvarets pro-
blemer med at holde på de ansatte, kommer emnet alligevel til at fylde i kommissionens arbejde, siger 
formanden Hans Hækkerup den 23. maj til Berlingske Tidende. 
- Det er et vigtigt emne og en central del af Forsvarskommissionens arbejde, hvor vi vil se på, hvordan 
man kan gøre det bedre, siger kommissionsformanden. 
 
Forsvarskommissionen savner kompas 
Specialrådgiver Niels Johan Juhl-Nielsen, beredskabsforsker, skriver i en kronik i Berlingske Tidende, at 
Forsvarskommissionens arbejde bør hvile på en helhedsorienteret sikkerhedspolitisk strategi. Tiden er 
inde til at løfte Danmarks sikkerheds- og beredskabspolitik ud af 11.septembers skygge. Han spørger, 
hvordan man reducerer landets sårbarhed og øger modstandskraften i samfundet, og hvorledes Danmark 
kan bidrage til en mere sikker, bæredygtig og retfærdig verden.  
Der bør udarbejdes en proces frem mod udarbejdelsen af en samlende, bred sikkerhedspolitisk strategi. 
 
Støtte til styrkerne i Helmand 
Indsatsen i Afghanistans sydlige Helmand-provins, hvor bl.a. den 700 mands store danske styrke opere-
rer, kan muligvis nu se frem til at blive forstærket. 
Den nydannede italienske regering har udmeldt, at Italien er parat til at lade landets soldater deltage i 
kampzonerne i det sydlige Afghanistan. 
Støtten er længe efterlyst i NATO-sammenhænge. Såvel USA, Canada, England, Holland og Danmark har 
flere gange påpeget behovet for forstærkning. 
Italien har til nu sammen med Tyskland, Frankrig og Spanien afvist en indsats i Sydafghanistan, men 
præsidentskiftet i Italien har angiveligt ændret Italiens holdning. 
Italien har 2.200 soldater i Afghanistan – til nu placeret i Kabul-området og i det nordlige Afghanistan. 

 
Ny minikampvogn 
Svensk kampvogn eller infanterikampkøretøj CV90 35 er på vej til det danske forsvar.  Der er indkøbt i 
alt 45 styk minikampvogne til 1.7 mia. kroner. Kampvognen har plads til en besætning på tre og syv 
passagerer. Den vejer 32 tons.  
Det første infanterikampkøretøj ventes udsendt i 2010. I øjeblik prøvekøres køretøjet i Oksbøl af Livgar-
den. 
 
Ja til militært EU-hovedkvarter 
Danmark er for første gang parat til at acceptere, at EU får en egen militær planlægningsenhed. Det sag-
de forsvarsminister Søren Gade på et møde mellem EU’s forsvarsministre i Bruxelles.   
Danmark har hidtil på linje med Storbritannien afvist ethvert forsøg på at udstyre EU med eget militært 
hovedkvarter. Nu er Danmark åben for ideen. 
 
Problemer med Forsvarets sygeforsikring 
Har Forsvaret en sygeforsikring? Spørgsmålet stilles i Berlingske Tidende den 22.maj.  
I forbindelse med Forsvarets 66 punkters plan ”Operation bedre hverdag” lancerede man arbejdsgiverbe-
talte sundhedsydelser. Det var et løfte om at købe behandling til en soldat, så vedkommende kunne blive 
sit helbredsproblem kvit og derefter kunne udsendes.  
Desværre viser dette løfte sig endnu ikke at holde stik, skriver Berlingske Tidende, der citerer eksempler 
på det modsatte. 
 
Kritik fra Rigsrevisionen 
Forsvaret burde have søgt ekstern juridisk bistand, da man købte helikoptere til tre mia. kroner. Købet af 
de 14 helikoptere kritiseres af Rigsrevisionen.  
Dansk Folkepartis forsvarsordfører Ib Poulsen siger, at det er kritisabelt, at man således spiller hasard 
med skatteborgernes penge, og Holger K. Nielsen, forsvarsordfører for SF, mener, at det er vigtigt, at 
ansvaret placeres. Det kan ikke nytte noget, at forsvaret er det eneste sted i Danmark, hvor der ikke 
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placeres et ansvar. Morten Helveg Petersen, forsvarsordfører for de radikale, mener, at der ikke er no-
gen, der har gjort det med vilje.  
 
Et dilemma 
- Hvis der står en Taleban’er med et våben, må soldaten ikke skyde, før talebaneren har skudt. Som poli-
tiker udstikker vi reglerne for soldaterne. Men de kan omvendt risikere at blive dræbt på grund af selv 
samme regler. Det er et evigt dilemma - erkender forsvarsminister Søren Gade i Kristeligt Dagblad. 
 
Genopbygningen i Helmand 
Den civile genopbygningsindsats i Afghanistans Helmand-provins skal lykkes, før de danske soldater 
trækkes ud. Men de mål, regeringen herhjemme har opstillet for 2008, er langtfra inden for rækkevidde. 
Arbejdet går langsomt.  
Berlingske Tidende har besøgt Lashkar Gah og sat fokus på de elleve danske delmål, hvor kun tre er ble-
vet delvis indfriet.  Danmarks største genopbygningsprojekt er på uddannelsesområdet, og målet er at få 
bygget ti skoler.  
Samtidig med genopbygningen har udviklingsminister Ulla Tørnæs besluttet at sende to civile rådgivere 
til området, og der sendes to politifolk af sted. I forvejen er der tre civile rådgivere og to politifolk i Lash-
kar Gah. 
 
 
 
 

 
 
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             Redaktionen afsluttet 31.05.08 
 Claus Arboe-Rasmussen, informationschef 
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