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Præsidenten gør status …
Efter mit første formandsmøde er det mig en glæde at gøre status. Som I alle ved, ”arvede” jeg, som det
altid er tilfældet, en række sager fra min forgænger. Sager han og I havde arbejdet lang tid på og har
lagt mange kræfter i, og jeg skal bestemt ikke tage æren af, at tingene nu skrider fremad.
I sagen vedrørende soldaterforeningernes betaling for brug af Forsvarets faciliteter er der nu fundet en god og fornuftig løsning. Det
grundlæggende i bestemmelserne er, at vi ikke skal betale husleje og
andre direkte omkostninger forbundet med brug af Forsvarets lokaliteter (strøm, varme, rengøring m.v.). Vi skal, naturligvis, stadig betale
for forplejning og for kvarterer, hvis vi gør brug heraf.
De detaljerede bestemmelser vil snarest blive udsendt til alle.
Vi skylder Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Forsvarets
Bygnings-& Etablissementstjeneste (FBE) stor tak for deres hjælp og
imødekommenhed. Og husk nu – intet falder på plads med det samme.
Der vil, næsten med sikkerhed, opstå tilfælde, hvor en eller flere af
vore foreninger ikke har helt samme opfattelse eller tolkning af sagen
som den lokale FBE myndighed. Og skulle det blive tilfældet, så gør os
alle den tjeneste at drøfte det sagligt og fornuftigt. Skulle det ende
med, at I ikke kan nå til enighed, så kom til Landsrådet, og så vil vi centralt bringe sagen op, således at
vi kan få en fælles forståelse og, ikke mindst, få spredt procedurer til øvrige foreninger.
Jeg skylder jer også en opdatering på flagdagen, monumentsagen og på sagen vedrørende en ny DSL
hjemmeside. Og på alle tre områder skrider projekterne frem som tidligere orienteret om.
Et færdigt forslag til hjemmeside vil være på plads ud på efteråret, og jeg er sikker på, at I alle vil være
enige i, at der er blevet opnået et godt resultat.
For så vidt angår flagdagen havde vi bedt om jeres forslag til dato for dagen. Jeg er lidt ked af, at vi
ikke modtog flere forslag, og jeg håber bestemt ikke, at det er udtryk for, at I ikke bakker op om sagen,
da vi jo alle i lang tid har plæderet for en sådan dag. Efter drøftelsen på formandsmødet, hvor man støttede, at dagen skulle placeres i anden eller tredje weekend i maj måned, tog jeg sagen op i DSM, da vi i
denne sag jo gerne skulle stå fælles om et forslag. Efter en drøftelse blev vi alle enige i, at den fælles
indstilling skulle være den 15. maj. Samtidig var der, som også drøftet på formandsmødet, mange, der
gik ind for 29. august, selv om datoen ikke ligger helt inden for de rammer, der var givet fra ministeriet.
Den fælles DSM indstilling vil blive sendt til Folk & Forsvar snarest muligt.
Og endelig Monumentsagen, hvor der netop er afholdt 3. møde. Som I ved, er der truffet beslutning om
placeringen (Prinsens Bastion på Kastellet i København), og I er også bekendt med, at alle bestræbelser
går på, at monumentet skal færdiggøres så hurtigt som muligt, om end tidsplanen syntes meget ambitiøs. Det emne vi drøftede meget på formandsmødet var, om der på/eller i tilslutning til monumentet skulle være navne på faldne/omkomne kammerater. Der var i arbejdsgruppen en meget bred opfattelse af,
at navne på faldne/omkomne skulle være med på monumentet – på den ene eller anden måde. Der arbejdes stadig på denne sag, og som jeg lovede formændene, så hører jeg gerne jeres opfattelse af denne
sag, om end jeg skal understrege, at der syntes at være en meget stærk holdning blandt de øvrige organisationer, der indgår i arbejdsgruppen.
Sidst, men bestemt ikke mindst vil jeg rose den fremsynethed og den villighed til forandring, jeg mødte
under formandsmødet. Det glæder mig usigeligt, at det blev vedtaget, at vi skulle nedsætte en arbejdsDanske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten
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gruppe, der kunne se på, hvorledes vi kan støtte de kammerater, familier og pårørende, der har mén
efter udsendelse til internationale missioner. Mange gør noget for at hjælpe. Der oprettes fonde, der er
etablerede kontaktlinier, der er lokale støtteordninger og meget, meget mere. Forsvaret tager, efter min
opfattelse, denne opgave meget alvorligt, og de gør på alle niveauer meget. Men opgavens omfang er
meget stor, og jeg er sikker på, at de 65.000 medlemmer, som soldaterforeningerne har spredt ud over
hele landet, vil kunne udgøre en uvurderlig støtte til Forsvarets bestræbelser på at tage hånd om opgaven.
Arbejdsgruppen afholder sit første møde 9.-10. september i tilslutning til præsidiemødet, der denne gang
afholdes i Oksbøl.
Det er rart at være en del af en organisation, der, selv om vi ofte blive skældt ud for kun at beskæftige
os med ”gule ærter, bankospil, fugleskydning og traditionspleje”, også har vilje og evne til at forny sig,
og til at støtte op om det forsvar, vi alle sætter så meget pris på.
Jan Brun Andersen

Aktivitetsoversigt
Tjek aktiviteterne på www.soldater.dk ‐ og på landsforeningernes egne hjemmesider
September
6. sept.
6. sept.
10. sept.
12. sept.
13. sept.
13. sept.
20. sept.
20. sept.
20. sept.
27. sept.

Danske Dragonforeninger
Telegraf-Regimenternes Soldaterforening
Danske Soldaterforeningers Landsraad
Hærens Tekniske Korps Soldaterforening
Intendanturforeningen
Telegraf-Regimenternes Soldaterforening
DANILOG/Sjæl.Trænreg.Soldaterforening
Sjællandske Livreg. Soldaterforening
Danske Gardehusarforeninger
Dronningens Livreg. Soldaterforening

Jubilarstævne på Holstebro Kaserne
Jubilarstævne på Høveltegård
Præsidiemøde i Oksbøl
Generalforsamling på Haderslev Kaserne
Landsstyrelsesmøde i Oksbøl
Jubilarstævne på Ryes Kaserne, Fredericia
Jubilarstævne på Vordingborg Kaserne
Jubilarstævne på Antvorskov Kaserne
Jubilarstævne på Antvorskov Kaserne
Jubilarstævne på Nr. Uttrup Kaserne

Oktober
3. okt.
8. okt.

Slesvigske Fodreg. Soldaterforening
Københavnske Soldatf.Samvirke KSS

Markering af regimentets 230 års dag
Soldatens Dag-arrangement - Frederiksberg

Hædersbevisninger i Landsrådet
Tillykke!

Fortjensttegn i guld

Fortjensttegn i sølv

Æresplakette

Børge Albøg Olsen

Den Danske Brigadeforening
6. august 2008

Andre nyheder
Dybbøl Mølle istandsættes – langt om længe
Renoveringsarbejdet på vort nationalsymbol Dybbøl Mølle tager inden længe sin begyndelse.
De senere års problemstillinger efter det seneste renoveringsarbejde har nu – langt om længe – ført til et
økonomisk forlig. Alle parter har skrevet under, og forligets økonomiske forudsætninger er på plads.
Bestyrelsen, i hvilken Landsrådets tidligere præsident, Bjarne G. Bagge, og formanden for Slesvigske
Fodregiments Soldaterforening, Knud Hansen, har sæde, har besluttet at lægge arbejdet i hænderne på
Center for Bygningsbevaring i Rådvad, der således bliver de sagkyndigt ansvarlige for de rette midler og
metoder, der bruges til renoveringen. Museum Sønderjyllands byggerådgiver bliver bestyrelsens bygherrerådgiver, og bestyrelsen har nedsat et byggeudvalg.
Arbejdet blev sat i udbud, og der forestår fortsat en række analyser. Blandt andet er arkitekten en smule
bekymret over, at der fortsat – også efter en længere tørreperiode, er overordentlig meget fugt i murværket.
Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten
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Dette betyder – sammen med andre faktorer af
teknisk karakter, at arbejdet ikke gennemføres
og færdiggøres i år. Man vil i år udbedre sokkel
og gesims samt opsætte nye prøver, som man
så vil studere gennem vinteren, og derefter
færdiggøre hele arbejdet næste år. Bestyrelsen
har godkendt denne tidsplan, da man selvsagt
ønsker det helt rigtige resultat frem for det
hurtige.
Det gode samarbejde omkring møllen fortsætter. Den besøges af væsentligt flere end tidligere, og der arbejdes på at videreudvikle de specielt børnerelaterede aktiviteter. Man har oprettet et flag-laug, hvor en række frivillige deltager
i at hejse det store splitflag oppe ved møllen
både hverdage og helligdage. Møllen har modtaget et pænt beløb fra Mads Clausens Fond til de børneorienterede aktiviteter på møllen.
Alt i alt en meget tilfredsstillende udvikling for vort gamle nationalsymbol.

Bæretilladelse til Nordic Blue Berets Medal of Honour
Af Bjarne Hesselberg, Landsformand for De Blå Baretter

Hendes Majestæt Dronningen har den 7. juli 2008 resolveret, at der
gives stående tilladelse for de personer, der får tildelt ”The Nordic
Blue Berets Medal of Honour”, til at bære denne medalje uden ansøgning derom fra de pågældende.
The Board of the Nordic Blue Berets etablerede The Nordic Blue Berets Medal of Honour på et møde i Norge den 30. juni 2002.
Medaljens udseende i udgave sølv fremgår af billedet.
The Board of the Nordic Blue Berets er samarbejdsorganisationen for
De Blå Baretter, Danmark, Suomen Rauhanturvaajaliitto (Finish
Peacekeepersassociation), Finland, Félag Fridargæslulida, Island,
FN-Veteranenens Landsforbund, Norge og Fredsbaskrarna, Sverige.
De deltagende organisationer organiserer personel, som er/har været udsendt i internationale fredsstøttende missioner. The Board of the Nordic Blue Berets har til formål
at informere om internationale fredsmissioner, og være det sociale forankringspunkt for dem, som ønsker
at opretholde kontakten med det fredsbevarende miljø. En prioriteret opgave er at være de organisationer, som kan give vejledning, hjælp og støtte til veteraner og pårørende som får behov for dette. I den
forbindelse er det en højt prioriteret opgave at opbygge og drive kammeratstøtte netværk. The Board
koordinerer virksomheden på nordisk plan.
Præsidentskabet går på skift mellem nationerne. For tiden er det præsidenten for FN-Veteranens Landsforbund i Norge, der har ledelsen. Danmark havde sidst præsidentskabet i perioden 2005 – 2007.
Medlemsorganisationerne indstiller til the Board om tildeling af guld og sølv medaljen. Tildelingen af medaljen kræver enstemmig godkendelse i the Board. Bronzemedaljen kan tildeles nationalt efter godkendelse i den pågældende organisations styrende organer.
Præsidenten for The Board of the Nordic Blue Berets tildeler personligt guldmedaljen til guldmedaljetagerne. I Danmark vil tildelingen normalt foregå i forbindelse med en parade i Kastellet på UN Peacekeepers Day den 29. maj.
Siden medaljens indstiftelse i 2002 er der i Danmark tildelt 10 guldmedaljer, 13 sølvmedaljer og 36
bronzemedaljer.
Den første guldmedalje er i 2002 tildelt Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, der er protektor for De Blå
Baretter.

Mindehøjtidelighed på Rindsholm Kro
Af Sven-Erik Bolt Magnussen

Den 4. juli var det 159 årsdagen for slaget ved Rindsholm Kro i 1849, og kroens værtspar Hanne og Frode Hansen havde i den anledning indbudt repræsentanter fra de 3 værn og beredskabet til at deltage i
mindehøjtideligheden. Der var mødt faner op fra hele Midtjylland, og de var med til at danne en faneborg
Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten
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i den smukke krohave. Her har kroens værtspar fået indrettet en lille mindepark, som er flankeret af 3
kampvogne. Sidste efterår blev der afsløret en mindesten af De Blå Baretter.
Værtsparret har nu fået skabt en ny mindesten i rød granit med følgende tekst:
Danske Soldater til ære. Minde over faldne og sårede på krop og sjæl. Soldater fra
alle værn har gjort en forskel overalt i verden i fredens tjeneste for NATO, OSCE, EU
og FN. I har gjort os stolte af at være danske. TAK FOR JERES INDSATS.
Taknemmelige danske rejste denne bautasten 2008.
Afsløring af stenen blev foretaget af chefen for
Dragonregimentet, oberst Kurt Mosgaard på vegne
af Forsvarsministeren, der var på rejse til USA.
Obersten lagde også en krans på vegne af Forsvaret.
Sven-Erik Bolt Magnussen, præsidiemedlem i Danske Soldaterforeningers Landsråd, lagde en buket
for ”Den danske soldat”.
Der var også deltagelse af De Jydske Landsoldater,
der gav opvisning med deres gamle håndvåben og
kanon. Dette var med til at gøre dagen ekstra historisk.
Efter afsløringen og demonstrationen af de gamle
våben blev deltagerne i højtideligheden inviteret på
frokost i den historiske kro.

29. august markeret landet over

I år var 29. august 65-års dagen for det tyske angreb på det danske forsvar, og dagen blev markeret ved
højtideligheder landet over.
Den flotte mindehøjtidelighed i Mindelunden i København er beskrevet i dette nyhedsbrev side 7.
Landsrådets præsidiemedlem på Fyn, Leif Christensen, beretter, at man
også der markerede dagen ved blomsternedlæggelse ved aktuelle mindesteder i Odense og Nyborg.
Ved Nyborg Strand blev der lagt blomster ved en mindesten for faldne
fra Prinsens Livregiment, der i 1943 lå ved Nyborg. Her omkom en kaptajn og 2 menige den 29. august ved det tyske angreb.

Pokalskydning på 200 meter

Fællesskydeudvalget for Soldaterforeningerne og Forsvarsbrødrene har udsendt proportioner
med tilhørende styringsmateriale til efterårets 200meter konkurrenceskydning.
Pokalskydningen
afholdes
i
august/september, og skydekort, deltagerlister m.v. skal være Fællesskydeudvalget i hænde senest 1. oktober
2008.
Den udsatte pokal vindes af den af de 2
organisationer, der opnår det højeste
sammenlagte pointtal for sine 50 bedste
skytter.
God fornøjelse!
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Foreningen Antik Våben Messe arrangerer Skandinaviens største messe med deltagelse af
handlende, privatsamlere og foreninger, der fremviser og sælger en mængde gamle våben,
uniformer, emblemer, udrustningsgenstande, ordner, medaljer og litteratur herom. Dertil
kommer civile uniformer samt effekter fra brandvæsen, politi, jernbane og civile etater, orientalske og etnografiske effekter og samlergenstande af meget forskellig art.

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 – se mailadresser nedenfor.
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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Nyhedsbrev @

September 2008

”Dansk sikkerhed styrker vor velfærd”

___________________________________________________________________________
Folk & Forsvars bestyrelse afviklede i dagene 28.-29. august et bestyrelsesseminar på Beredskabsstyrelsens kursusejendom i Snekkersten – bl.a. for at lægge sidste hånd på Folk & Forsvars projekt ”Forsvarsforlig 2009” – et 5-punkts notat ”Dansk sikkerhed styrker vor velfærd”, der skal danne grundlag for Folk
& Forsvars indsatsområder i det næste års engagement om dette vigtige emne.
Projektet er udviklet med bestyrelsesmedlem, oberst Karl Erik Nielsen som koordinator – med en del
bidragydere på enkeltområder, og notatet medtager i sit oplæg argumentationer i hele bredden inden for
nøgleområderne forsvarets aktive engagement, værnepligten, beredskabet, omsorg for personellet og
anvendelse af reservepersonel.
Næste skridt bliver en forelæggelse og drøftelse på Folk & Forsvars formandsmøde, der afvikles i Fredericia den 12. september.
Folk & Forsvar planlægger i øjeblikket i et samarbejde med Forsvaret en landsdækkende debatmøderække som oplæg til det kommende forsvarsforlig. Møderne afvikles i samarbejde med Folk & Forsvars lokalområder og placeres efter det i øjeblikket foreliggende i København, Hillerød, Roskilde, Næstved, Odense,
Sønderborg, Fredericia, Århus, Herning, Aalborg og på Bornholm.
En del møder afvikles i november måned, og de resterende i starten af 2009.
Samtlige møder vil blive gjort offentlige.
Nærmere informationer vil være at finde i de kommende nyhedsbreve samt på Folk & Forsvars hjemmeside.

Frem mod et forsvarsforlig

___________________________________________________________________________

Værnskonkurrence er upassende – især så længe kommissionen arbejder
Af major Bent Sørensen, konsulent i Folk & Forsvar

I en kommentar i Berlingske Tidende tidligere på måneden slår pens. oberstløjtnant Svend Bergstein til
lyd for at afskaffe Hjemmeværnet for at bruge de 470 mio. kroner, det koster, til noget andet.
Der er før i dette nyhedsbrev advaret mod værnskonkurrence i en situation, hvor vi er på vej mod et
forsvarsforlig. Det må vi stadig holde fast ved, da der ellers åbnes adgang for politisk jordbærplukning i
Forsvaret på mere eller mindre sagligt grundlag. Vi har en kompetent forsvarskommission siddende, som
arbejder sig hen mod et utvivlsomt sagligt oplæg til, hvorledes Forsvaret skal se ud i den næste forligsperiode.
Bergsteins hovedargument er, at den kolde krig er ovre. Javel, men vi har ikke fået en meget bedre verden med et Rusland, der spiller med musklerne overfor svage naboer og oven i købet trykker på aftrækkeren. Andre steder i verden er der kriser og varm krig. Så at ødelægge et stabilt beredskab er næppe
vejen frem.
Bergstein harcelerer også over, at Regering og Folketing accepterer, at man sender soldater til Afghanistan med mangelfuld udrustning og træning. En sådan accept er ikke særlig synlig og vel næppe helt i trit
med virkeligheden. De udsendte får principielt det bedste materiel og den bedste træning.
Endelig medgiver han, at man da nok kan finde ud af noget med en slags politihjemmeværn under Justitsministeriet.
Hjemmeværnet er i dag en moderne veltrænet, veludrustet hær af frivillige i den aktive del på omkring
22.000 mænd og kvinder, som foruden den militære kapacitet er til rådighed for en lang række samDanske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten
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fundsnyttige opgaver. Yderligere 28.000 står i reserven. Hjemmeværnsfolk er også at finde i de internationale operationer, eksempelvis som specialister baseret på deres civile kunnen, mens man for tiden yderligere gør klar til at sende et antal hjemmeværnsfolk til Afghanistan til bevogtning og dermed bidrager til
frigørelse af hærsoldater til kampopgaver. Lignende bestræbelser gør sig også gældende i Norge.
Vi må lære, at Hjemmeværnet er det fjerde værn, og at det er med til på en positiv måde at synliggøre
Forsvaret med deraf følgende effekt på forsvarsviljen.
Det grundlæggende problem for Forsvaret er, at budgettet er for stramt. Det er budskabet, der bør sælges i stedet for at prøve at pille ved Forsvarets velfungerende enheder og institutioner.

Frihedskæmperne sagde farvel og tak …

___________________________________________________________________________
Af Claus Arboe-Rasmussen

- Tilhængerne af samarbejdspolitikken anfører, at modstand mod den tyske overmagt var nyttesløs. At
samarbejdet med besættelsesmagten skånede den danske befolkning. Mit synspunkt er kort og klart.
Hvis resten af verden havde tænkt som samarbejdspolitikerne i Danmark, så ville Hitler have vundet
krigen og Europa være nazistisk.
Så markant talte statsminister Anders Fogh Rasmussen til de gamle frihedskæmpere i Mindelunden, da
han den 29.august under overværelse af Hendes Majestæt Dronningen markerede 65 året for begivenhederne i 1943.
Under en blå himmel og en augustvarm sol samt en gennemsnitsalder på 87 år, takkede de gamle frihedskæmpere i Frihedskampens Veteraner af og overlod de fremtidige markeringer af 4. maj og 29. august til ceremonimester Christian Eugen-Olsen, formand for Frihedskampens Frednings- og Mindefond.
Det var nemlig sidste gang, at organisationen Frihedskampens Veteraner var på plads. Gennem årene er
det svundet drastisk i medlemsantallet, og som formanden Jørgen Barfod udtrykte det, så ville man sige
farvel med manér, mens man stadig kan fremtræde med værdighed.

Mange unge til stede
Det blev en meget vemodig, men samtidig opløftende dag for de gamle frihedskæmpere og de mange
gæster. Glædeligt var det at se de mange unge, der også havde fundet frem til ceremonien. De flotte
faner fra soldaterforeningerne prydede højre side af det store gravfelt, hvor 121 frihedskæmpere ligger.
Tre detachementer fra hær, søværn og flyvere dannede baggrund, og N. Zahles pigekor sang ”Frihedssangen”, så ikke et øje var tørt.
Veteranernes formand, den nu 90-årige Jørgen Barfod, sagde i sin korte og meget følelsesladede tale, at

han var glad for, at traditionerne omkring den 29. august i Mindelunden nu kan fortsætte. Blot er jeg
stadig ked af, at dagen endnu ikke er blevet national flagdag, sagde han. En bemærkning man nikkede til
over alt, for den 29. august 1943 er den eneste dato fra besættelsen, som er fundet værdig til at sætte i
den historiske kanon. Med udgangspunkt i den dato kan man omfatte alt, som har betydning for besættelsen.
Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten
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Den 29. august 1943 er en dato, som også Folk & Forsvar har beskæftiget sig meget med. Vi har udgivet
skolepakker og lavet særlige velbesøgte hjemmesider, og datoen har fået stor betydning for det danske
selvværd. Den 29. august 1943 ophørte samarbejdspolitikken, og modstandsbevægelsen tog over. Den
danske flåde blev modigt sænket for næsen af tyskerne, og der blev kæmpet omkring vore kaserner. De
gamles frihedskæmpere og krigssejlerne var medvirkende årsag til, at Danmark igen blev en allieret ven
og kunne vise sig i det pæne selskab. Alt sammen med direkte rødder tilbage til modstandsbevægelsen.
Derfor var der også stor opbakning til det minderige engagement, hvor man så flere regeringsmedlemmer, såsom undervisningsminister Bertel Haarder, kulturminister Brian Mikkelsen, integrationsog kirkeminister Birthe Rønn Hornbech, chefen for Forsvarsstabschefen Bjørn Bisserup og Søværnets chef
Niels Wang samt den amerikanske ambassadør i spidsen for de deltagende ambassader.
Fra Folk & Forsvar deltog bestyrelsesmedlemmerne Karl Erik Nielsen og Jens Ole Løje Jensen samt informationschefen.

FORSVARSFORLIG 2009 i fokus ...
Folk & Forsvar besluttede ved udarbejdelsen af handleplanen for indsatsområder 2007-2009, at
der tidligt i 2008 skulle iværksættes forarbejder med henblik på at støtte op om forberedelserne til et nyt
forsvarsforlig i 2009. Handleplanen for 2008 indeholder således emneområderne Forsvarsforlig 2009,
Forsvarskommissionen og værnepligtens fastholdelse.
Forarbejdet blev iværksat i starten af 2008 i en særlig projektgruppe. Gruppen refererer til bestyrelsen
og støttes af eksperter på enkeltområder, - herunder medlemmer af Folk & Forsvars nye Advisory Board.
Projektgruppens leder er bestyrelsesmedlem, oberst Karl Erik Nielsen, - ke.nielsen@mail.dk
Status og udmeldinger omkring hele emneområdet vil løbende blive fulgt op på Folk & Forsvars hjemmeside, efterhånden som processen skrider frem.
Har du indlæg eller kommentarer i forsvarsdebatten, så skriv gerne til folkogforsvar@fkfr.dk

Nyt fra omverdenen

___________________________________________________________________________

Forsvaret opbygger lejr til Kulturnatten
Den traditionsrige ”KULTURNAT” i København arrangeres i år den 10. oktober, og i år tilføres kulturen en
ny interessant dimension – Se en lejr, som de danske styrker har i Afghanistan.
Det er Forsvarskommandoen, der står bag initiativet, og lejren opbygges i Forsvarskommandoen og vil
være åben i tiden kl. 17.00 til midnat. Man kan sejle mellem Amaliehaven og Søarsenaløen og Nyholm.

Miljøøvelsen Balex Delta
Marinehjemmeværnet har i sidste uge afsendt 3 skibe med kurs mod den russiske havneby Baltiysk med
henblik på deltagelse i den store miljøøvelse Balex Delta, som hvert år bliver gennemført af landene omkring Østersøen.
Øvelsen forventes at vare en uges tid.
Danmark deltager også med miljøskibet Gunnar Thorson.
Øvelsen bliver afviklet for at bidrage til samarbejde og kommunikation på tværs af Østersølandene, så
man er bedre rustet, hvis der opstår en reel miljøulykke i farvandet.

Aktuelt nyt fra lokalområderne
___________________________________________________________________________

Bornholm
Beredskabets Dag
Der var lagt op til den helt store beredskabsfest, da Beredskabsstyrelsen Bornholm sammen med øens
beredskabsmyndigheder inviterede til Beredskabets Dag på Allinge Havn den 9. august.
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Arrangementet præsenterede udover det nyeste udrykningsmateriel også Søværnets nyeste skib ”Diana”,
og under besigtigelsen
kunne man nyde underholdningen fra Søværnets
Tamburkorps.
I Beredskabets Dag deltog
Bornholms
Brandvæsen,
Lufthavnsberedskabet,
Marinedistriktet, Hærens
Opklaringsbataljon, Falck,
Politiet, Redningsstationen
samt Hjemmeværnet og
Det Frivillige Redningsberedskab.
I sin velkomst foretog
beredskabschefen, Johnny G. Larsen, en
præsentation af ”Bornholms samlede
beredskabsteam, der sætter borgeren i
centrum”. Han fastslog, at dette team
ikke kun virker, når der er brug for blå
blink og sirener, men også i det omfattende planlægningsarbejde, der lægges
for dagen under Beredskabsstaben for
Bornholm, under hvilken alle aktørers
kræfter koordineres, for den bedste og
mest effektive udnyttelse af vores fælles
ressourcer. Vi er alle dele af dette fællesskab, som træder til, fastslog beredskabschefen.
Mange mennesker var forsamlet på Allinge Havn, og som det fremgår var det også plads til de mere
muntre indslag.

Aktiviteter

___________________________________________________________________________
04-09-2008
Folk & Forsvar på Fyn arrangerer sommerudflugt til Gardehusarkasernen i Antvorskov med afgang fra
Odense kl. 10.00. Der bliver rundvisning ved Hesteeskadronen og besøg i Historisk Samling samt foredrag om "soldat 2008".
På hjemturen spises der middag kl. 17.30 på Ørbæk Kro.
Medlemmerne på Fyn er tilskrevet direkte om arrangementet.
12-09-2008
Folk & Forsvar arrangerer formandsmøde for lokalafdelingernes formænd og formænd for medlemsorganisationerne m.fl. på Ryes Kaserne i Fredericia (Auditorie VEST). Mødetid kl. 10.00.
16-09-2008
Folk & Forsvar i Sønderjyllands Amtskreds arrangerer kl. 18.30 i samarbejde med Hærens Sergentskole i
Sønderborg mindehøjtidelighed for de allierede flyvere, der under krigen mistede livet i Als Nørreskov
ved "Den lodne bøg". Der er efterfølgende sammenkomst og kaffebord.

Koncerter i Kastellet

___________________________________________________________________________
Onsdag 3. september 2008 kl. 19.00
Store Tappenstreg v/ Prinsens Musikkorps og
Hjemmeværnets Tamburkorps København
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Nye bøger

___________________________________________________________________________
R.G. Grant:

Soldater i krig
Nyt illustreret værk om frontlinjesoldaten gennem 2500
år.
Soldater i krig beskriver krigens drama, set gennem den enkelte
soldats øjne – lige fra oldtidens græske hoplitter til middelalderens riddere og vor tids specialstyrker. Vi hører om:
KAMPMETODER - fra de græske falankser til skyttegravssoldater
under 1. Verdenskrig fortæller bogen om, hvilken kampteknik og
taktik soldater gennem tiderne har anvendt.
VÅBEN OG UNIFORMER - i en lang række illustrationer præsenteres alverdens uniformer, fra rustninger til camouflagedragter, og
i detaljerede billeder gennemgås de enkelte krigeres og soldaters
våben og private udstyr.
MENNESKER OG MASKINER - fæstninger, skibe, kampvogne og
fly, lige fra vikingeskibe til cockpittet i et B17 bombefly.
Soldater i krig fortæller om krigere og soldater fra hele verden og fra alle historiske perioder. En visuel
håndbog for enhver, der ønsker at vide mere om dem, som har oplevet krigen tættest på.
R. G. Grant er historiker og har skrevet mere end 20 bøger, hvoraf mange handler om aspekter af krigens historie. Han har blandt andet skrevet om Den Amerikanske Revolution og 1. og 2. Verdenskrig.
Forordet er skrevet af oberst Tim Collins, tidligere britisk officer og veteran fra SAS.
Fakta om bogen
Originaltitel: Soldier
Oversættelse: Annemette Goldberg
ISBN:
9788711316764
Omfang:
360 sider
Indbinding: Hardcover med smudsomslag
Pris:
349,95 kr.

Set i pressen

___________________________________________________________________________

Net ud under pårørende
- Pårørende til udsendte soldater skal have tilbud om mere støtte fra Forsvaret. De skal føle, at der er
spændt et sikkerhedsnet ud, som de kan bruge, hvis der opstår behov for det. Det sagde vor nye forsvarschef, admiral Tim Sloth Jørgensen, til Berlingske Tidende den 9. august.
Han understreger, at hvis det skal lykkes at skabe en følelse af, at de pårørende har et sikkerhedsnet
gennem Forsvaret, skal sikkerhedsnettet være reelt. Vi skal lave noget, som alle ser som et godt tilbud,
men uden at vi gør de pårørende hjælpeløse.
I foråret åbnede Forsvaret en pårørendetelefon, som er bemandet i dag- og aftentimer, og inden længe
følger en internetportal rettet mod pårørende.

”Tak en soldat”
Berlingske Tidendes USA-korrespondent, Poul Høi, omtalte i forrige uge i rubrikken ”fra bloggen” begravelsen af den 28-årige soldat Jesper Gilbert Pedersen.
I relation hertil henviste han til sit indlæg i årets start, hvor han beskrev Danmarks mangel på en veterankultur. Han glædede sig nu over, at Forsvaret overvejer at indføre et nyt medaljesæt, som bedre udtrykker, at de danske soldater ikke ”bare går strandvagt i blå hjelm på Cypern”, men faktisk er i krig –
den slags krig, som man kan dø af, og som 15 danskere er døde af. Han citerede MF Jørgen Poulsen
(RV): Det er ganske enkelt ikke nok, at statsministeren bare udsender en medfølende pressemeddelelse
– og det var så det. Ude af øje, ude af sind. Der skal mere til.
Der skal mere til, og ”mere” falder så vidt jeg kan se i 2 dele – den nemme del og den svære del, skriver
Poul Høi.
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Har vi vænnet os til tabene i Afghanistan?
Dette interessante tema satte Berlingske Tidende i avisen den 27. august. Avisen skrev bl.a., at ”selv om
Danmark set i forhold til indbyggertallet er den nation, der har mistet flest soldater i Afghanistan, er medier, politikere og befolkning ved at vænne sig til konsekvenserne af at drive politik med våbenmagt”.
Til artiklen siger chefen for Institut for Strategi ved FAC, Ole Kværnø, - medlem af Folk & Forsvars Advisory Board - at ”der sker en strategisk kovending, hvor vi langsomt får konsekvenserne af magtanvendelse – tab af soldater – ind under huden”.
Ole Kværnø påpeger, at store europæiske nationer som Storbritannien og Frankrig i århundreder har
vænnet sig til, at det koster soldaters liv, når man som i Afghanistan bruger magt som politisk instrument. De store lande har derved kun én udfordring – genopbygningen – at holde fokus på, medens danskerne fokuserer på to opgaver – at nedkæmpe Taleban og en samtidig genopbygning, og sikre fundamentet for en fredelig udvikling.

Investere i det hjemlige forsvar
- Turen er kommet til at investere mere i den største del af det danske forsvar, som uddanner sig og
arbejder inden for det danske forsvar inden for Danmarks grænser. Det fastslår forsvarschef Tim Sloth
Jørgensen i et interview i Berlingske Tidende den 9. august.
- Det er min ambition, at vi skal have et topprofessionelt forsvar også i Danmark. Soldaterne har generelt
det bedste udstyr, når de er i Afghanistan, men de skal også have det hjemme, mener forsvarschefen.
I samme artikel er forsvarschefen inde på de danske styrkers forhold i Afghanistan.
- Samtænkning er et kernepunkt. Det er ikke nok, at vi skaber en eller anden form for sikkerhed med
militær magt. Man må samtidig diskutere, hvad der skal ske bagefter. Derfor er jeg så glad for, at politikerne for første gang er blevet enige om en strategiplan for Afghanistan, siger Tim Sloth Jørgensen.

Ny bog om Irak-indsatsen
En ny bog om Irak-indsatsen ”Blindt ind i Basra” kritiserer, at Danmark var uforberedt på at rykke ind i
Irak. Eksempelvis havde flere soldater ikke prøvet at skyde med let eller tungt maskingevær, før de befandt sig i Camp Eden i 2004, skriver bogens forfattere.
Pensioneret brigadegeneral Michael Clemmensen, Center for Militærhistorie på Forsvarsakademiet, citeres
i bogen for en hård kritik af Danmarks forberedelse til Irakkrigen.
Chefen for Dansk Institut for Militære Studier, Mikkel Vedby Rasmussen siger til Berlingske Tidende, at
han er bekymret over de eksempler på, at Danmark skulle være så dårligt forberedt.
Forsvarsminister Søren Gade citeres i Berlingske Tidende for ”irriterende problemer”, mens chefen for
Hærens Operative Kommando taler om ”enkeltstående eksempler”.
Bogen afslører, at det mandat, de danske soldater i starten blev udsendt med i juni 2003, kun dækkede
selvforsvar, og selv om det kun var gældende i kort tid, skabte det problemer for de operative chefer på
steder, når englænderne, som danskerne var underlagt, forlangte angreb.

Brug for øget søredningstjeneste
Kontreadmiral Henrik B . Kudsk, leder af Grønlands Kommando, siger, at flere og flere skibe finder vej
til Grønland, og derfor har Grønlands Kommando brug for en øget søredningstjeneste. Danmark vil gå til
FN for at få indført regler for sejlads i de arktiske farvande.

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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