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Præsidentens hjørne
Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge:

Et godt stævne
på Bornholm!
I dagene 14.-17. juni var
Landsrådet vært for det 31.
Nordiske Stævne.
Det var et godt stævne, syntes
jeg, fordi det opfyldte langt de
fleste formål, disse stævner
har, nemlig at øge vor viden om hinanden og om
dansk forsvar, manifestere soldaterforeningsbevægelsen, konkurrere på soldaterfærdigheder
samt fremvise forsvarsvilje.
Det måtte så også gerne befæste kammeratskabet, og naturligvis oplevede vi Bornholm og hyggede os med hinanden.
For udenforstående kan det synes, som om vi
bare mødes for at have det sjovt. Det er naturligvis også en del af vore intentioner, men man
kan ikke nok understrege, hvor vigtigt det er, at
soldaterkammerater mødes og manifesterer sammenholdet og udstiller og dermed påvirker omgivelserne.
Herved bliver vi for alvor Hæren bag Hæren og
Forsvaret bag Forsvaret.
Det er vigtigt for Forsvaret, som også Forsvarsministeren og Forsvarschefen skrev i deres velkomsthilsen i programmet. Men det er også vigtigt i forholdet til omverdenen, fordi vi også manifesterer og udtrykker befolkningens ønske om
et relevant forsvar, der er tilstrækkeligt til at løse
de opgaver, som samfundet har behov for, at
Forsvaret løser.
De nordiske stævner bliver gennemført efter tur
rundt om i de nordiske lande, så alle deltagerne
får mulighed for at se nye steder og få nye indtryk.
I år valgte vi Bornholm, og det gjorde vi af en
række årsager:

-

-

-

Det er en særlig og meget markant del af
Danmark,
Under 2. verdenskrig var det øen, der fik
krig, samtidig med at resten af Danmark
blev befriet af vore allierede,
Under den kolde krig var Bornholm ikke alene Danmarks forpost i Østersøen. Den var
reelt NATOs forreste udkigspost og spillede
ved flere lejligheder en vigtig og afgørende
rolle,
Vi ville gerne illustrere solidaritet med bornholmerne og vise dem, at soldaterforeningsbevægelsen også synes, at det er naturligt og rigtigt, at der stadig skal være soldater på øen, og derved også markere over
for dem, at de ikke er glemt.

Vore 4 lande er alle stærkt involveret i internationale missioner rundet om i verden, og hver dag
sætter soldaterkammerater fra Norden livet på
spil, for at vi andre kan leve i fred og frihed.
Dette betyder, at vore forsvarsorganisationer har
travlt. Dette betyder også, at de måske ikke kan
støtte os så stærkt, men så må vi jo støtte vore
forsvar så meget des mere gennem vore soldaterkammeratskabsforeningers virke, herunder
ved afviklingen af vore nordiske stævner.
For det er en alvorlig baggrund, vi holder disse
års nordiske stævner på. Hver dag både før, under og efter stævnet på Bornholm udsættes vore
unge soldaterkammerater for livsfare.
Derfor er det så vigtigt, at vi manifesterer forsvarsviljen og solidariteten med vore udsendte
kammerater fra hele Norden – også gennem disse stævner.
En varm tak til Forsvaret, herunder Hjemmeværnet, uden hvis støtte stævnet ikke kunne være
gennemført. En varm tak til projektgruppen og
alle de øvrige, der knoklede for at få det hele op
at stå, og en tak til deltagerne og et glad på gensyn til næste stævne om 2 år i Sverige.
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Nyhedsbrevet

Vedetten udsendes af

Danske Soldaterforeningers Landsraad
Protektor: Hendes Majestæt Dronningen

Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 28 tilsluttede landsforeninger med 41.500 medlemmer inden for soldaterforeningsbevægelsen i Hæren.

Landsrådets adresse og Vedettens redaktion og administration:
Solagervej 4, 4653 Karise
tlf. 56 78 85 14 - 20 24 86 33
landsraad@mail.tele.dk - dsl.vedetten@mail.dk - www.soldater.dk
Nyhedsbrevet udsendes hver måned til landsforeningerne tilknyttet Landsrådet, til samarbejdspartnere, medlemmer af Forsvarsudvalget, Forsvarets
ledelse, nordisk samarbejde etc., samt i øvrigt til alle, der måtte ønske at modtage nyhedsbrevet via maildistributionslister eller pr. post.
For at sikre landsforeningernes medlemmer den bredest mulige nyhedsformidling er nyhedsbrevet suppleret med nyhedsbrevet fra Folk & Forsvar.
Alle til - og frameldinger meddeles til nyhedsbrevets administration.
Indsendte indlæg, der bringes i nyhedsbrevet, dækker ikke nødvendigvis Landsrådets holdning.
Eftertryk er tilladt med kildeangivelse.

Deadline for indsendelse af materiale til nyhedsbrevet er den 20. i måneden forud for udsendelse ved månedsskiftet.

10 års fødselsdag i Trænregimentet
Fredag 11. maj kunne Trænregimentet markere sin første ”runde” fødselsdag – 10 års dagen. Og det
skete i fest og farver – parade – reception og koncert med Jette Torp og Prinsens Musikkorps.
Trænregimentets chef, oberst Christian Mollerup Schmidt, erkendte i sin tale under paraden, at 10 år ikke
lyder af meget. Men – sagde han – vi er et regiment med lange og stærke rødder helt tilbage til 1865,
hvor de første trænenheder blev formeret. Vi fører derfor naturligt vores historie tilbage hertil og betragter 1865 som logistiktroppernes egentlige oprettelsesår. Vi er således et ungt regiment, men med gamle
og velprøvede traditioner.
Samme oberst modtog i øvrigt soldaterforeningens æressabel under årets jubilarstævne. Soldaterforeningens formand, Bent Frisk, roste bl.a. Christian Mollerup Schmidt som anerkendelse for oberstens
gode forståelse for soldaterforeningsarbejdet i Danmark og en positiv indstilling for regimentets gamle
soldater.

Sådan bruges Dannebrog
Danmarks-Samfundet har netop – med støtte fra A.P. Møller
og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene
Formaal – udgivet en opdateret ”Guide til korrekt brug af
Dannebrog”.
Udgiverne præsenterer guiden således:
”Sådan bruges Dannebrog er en lille håndbog om regler og
kotymer for, hvordan du benytter det danske flag, Formålet
med hæftet er at fortælle om Dannebrogs betydning og
beskrive korrekt brug af flag, fane og vimpel. I pjecen findes
oplysninger, beskrivelser og forklaringer, så man med større
sikkerhed kan bruge Dannebrog rigtigt”.
Pjecen er tilgængelig på Danmarks-Samfundets hjemmeside
www.danmarkssamfundet.dk
Danmarks-Samfundet kan i øvrigt i 2008 markere sit 100 års
jubilæum. Organisationen ”blev født” i Aalborg, og 100-års
jubilæet er da også henlagt til den nordjyske hovedstad.
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Danske Soldaterforeningers Landsraad

Nordisk Stævne på Bornholm

Danske Soldaterforeningers Landsraad var i dagene 14. – 17. juni 2007 vært for det 31. Nordiske Soldater- og Marineforeningsstævne på Bornholm.
Forberedelser til stævnet har – med bistand fra personale på
Almegårds Kaserne, de lokale soldaterforeninger på Bornholm, og
ikke
mindst
projektgruppens
”forbindelsesofficer”,
pens.
oberstløjtnant Carl Ilsøe – stået på i det seneste år, og det var
derfor befriende at konstatere, at forudsætningerne stort set
holdt, og at de mere end 200 nordiske soldaterkammerater fik
nogle gode og oplevelsesrige dage på Bornholm.
Bornholms natur er vidunderlig, og stævnet rummede mange
gode visuelle indtryk. Et markant indtryk skabtes også af gamle
major H.V. Jørgensen, der i kasernens auditorium berettede om
de historiske kendsgerninger omkring krigens afslutning på
Bornholm og det frygtelige russiske bombardement og den
efterfølgende besættelse frem til 1946. Ikke alene var H.V. Jørgensens foredrag en historisk beretning –
det var en øjenvidneskildring.
Endvidere oplevede stævnet et forbilledligt
samarbejde med andre lokale kræfter, bl.a.
Bornholms
Marinedistrikt,
Bornholms
Regionskommune og Beredskabscenteret i
Allinge.
Trods
et
hårdt
arbejdsprogram
for
Gardehusarregimentets
Hesteeskadron
fandt man alligevel tid til at sende 6
trompeterer og en pauke til hest til
Bornholm, og deres medvirken bidrog til
gode oplevelser såvel for stævnedeltagerne
som Rønnes borgere.
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Og endelig var det en oplevelse, at et velspillende 44 mands Hjemmeværnets Musik- og Tamburkorps
Roskilde medvirkede ved stævnet – og i øvrigt spillede i flere bornholmske byer, når stævneprogrammet
skabte denne mulighed.
En god økonomisk håndsrækning fra Forsvarschefen bør også i fokus. Med DANILOG som operatør blev
bustransporten tilrettelagt, såvel for det danske hold som den lokale bustransport under stævnet.
Det 31. Nordiske Stævne samlede som nævnt godt 200 nordiske soldaterkammerater med 33 fra Finland,
45 fra Sverige, 60 fra Norge og 60 fra Danmark. Det danske hold var for første gang i mange år 3-værns,
idet der udover Hærens soldaterforeninger var deltagelse fra Marineforeningen og Flyvevåbnets Soldaterforening.
Bornholm er normalt en solskinsø. Det åbenbarede øen da også de 2 første stævnedage. Til gengæld er
der ingen grund til at huske fredag og lørdag – i hvert fald ikke vejrmæssigt.
Stævnefotografen var Sven-Erik Bolt Magnussen, og Vedetten viser her nogle af hans fotografiske færdigheder.
Ole B.

Hædersbevisninger i Landsrådet
Tillykke!

Landsrådets fortjensttegn i guld
- æresmedaljen

Fortjensttegn
i sølv

Æresplakette

Göran Paulsson

Ingen aktuelle

Ingen aktuelle

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund

Svein Guldbrandsen
Norges Militære Kameratforeningers Forbund

Henry Siikander

Finske Forsvarsgillenas
Förbund

I forbindelse med Nordisk Stævne er det en ærefuld tradition, at der udveksles hædersbevisninger til
nordiske soldaterkammerater, der i virket i ”eget land” ved en ganske særlig indsats har gjort sig fortjent
til en sådan hædersbevisning.
Efter indstilling fra præsidenten for Danske Soldaterforeningers Landsraad modtog følgende danske soldaterkammerater ved Nordisk Stævne 2007 på Bornholm denne hædersbevisning:
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Sverige:
Norge:
Finland:

Ib Snoer, De Allieredes Danske Vaabenfæller
Leif Christensen, Danske Gardehusarforeninger
Sven-Erik Bolt Magnussen, Dronningens Livregiments Soldaterforening.

Tillykke til de 3 soldaterkammerater!

Andre nyheder
Danske soldater træner inden Afghanistan
Af Nikolaj Grøn, presseofficer HOK
Den danske styrke DANCON ISAF Hold 4 har netop gennemført en øvelse i Oksbøl inden udsendelsen til
Afghanistan til august.
Den danske styrke gennemførte torsdag formiddag (28. juni) en Shura - et møde med det lokale ældste
råd - ved landsbyen Brikby. De danske enheder, der beskyttede landsbyen under Shuraen, blev pludselig
angrebet af militante grupper fra udkanten af byen.
Den danske styrkechef, oberst Kim Kristensen indsatte straks et modangreb, og kastede Leopardkampvognene ind i kampen. Efter en kort kamp kunne den danske styrke frigøre sig fra byen og fortsætte sin
fremrykning mod lejren i Nymindegab.
Oberst Kim Kristensen: "Vi har trænet dels vores stab og dels samvirket mellem de enkelte enheder. Det
har været en god øvelse forud for vores afrejse til Afghanistan. Når vi kommer derned, vil vi skulle træne
under de lokale vilkår, inden vi melder endeligt klar til at løse operationer".

Kronprinsen besøgte Hold 4 - soldaterne
Af Rasmus Kjølby, PIC HOK
Kronprinsen landede torsdag formiddag i højt solskin i Nymindegablejren. Her blev han modtaget af chefen for 1. Brigade, oberst Peter Bartram og chefen for Danske Division, generalmajor Peter Kühnel.
Nymindegablejren spillede i denne uge rollen som Camp Bastion i Afghanistan, hvor den danske bataljon
bliver placeret. Kronprinsen blev i en afslappet atmosfære informeret både om situationen i Afghanistan
og i øvelsen. Undervejs stillede kronprinsen interesseret spørgsmål og var i dialog med oberst Bartram,
der stod for briefingen. Bagefter bød bataljonsstaben indenfor, og Kronprinsen tog en uformel snak med
soldaterne om deres kommende opgaver.
I øvelsesområdet Brikby overværede
Kronprinsen et møde mellem den
danske bataljon og det lokale byråd.
Efter mødet blev bataljonen angrebet,
da den var på vej ud af byen, og
soldaterne måtte trække sig ud under
beskydning.
Uden for byen mødte Kronprinsen
chefen for den nye bataljon, oberst Kim
Kristensen. Der blev tid til en kort snak,
inden bataljonschefen måtte tilbage og
føre sine tropper.
Under angrebet fik bataljonen støtte fra
de kampvogne, der eventuelt skal
sendes til Afghanistan.
Kronprins Frederik sammen med fra venstre oberst Peter Bartram og oberst H. Brøchmann Larsen, chef for Dronningens Adjudantstab.
Foto: Lars Olesen.
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Den nye værnepligt er en succes
Ved det nuværende forsvarsforligs indgåelse i 2004 blev det i forligsteksten fastlagt, at værnepligten
skulle evalueres inden udgangen af 2006. Evalueringen skulle inddrage antallet af værnepligtige, længden af værnepligtstiden og indholdet i uddannelsen.
Med baggrund heri har Forsvarskommandoen primo 2007 udfærdiget en rapport, der indeholder en status og en generel vurdering og anbefaling af værnepligtsordningen, og rapporten – der her i juni måned
er offentliggjort – giver forslag til justeringer.
Rapportens korte konklusion er, at
den nuværende værnepligtsordning
har vist sig at være en succes. Såvel
Forsvaret som de værnepligtige er
tilfredse med værnepligten på 4
måneder. Og det er Forsvarskommandoens samlede konklusion og
anbefaling, at værnepligts-ordningen
som skitseret i indeværende forlig er
en succes og generelt bør fastholdes i
sin nuværende form.
Den nuværende værnepligt blev i
øvrigt født som et kompromis i
forbindelse med forhandlingerne om
det gældende forsvarsforlig. Nogen
politikere ønskede værnepligten
afskaffet, andre ønskede den
daværende ordning opretholdt.
Forsvaret udarbejdede dengang et forslag til en værnepligt på 3 måneder, og resultatet blev altså de 4
måneder, som vi kender det i dag.

25 procent fortsætter i trøjen
Et væsentligt formål med værnepligten er at hverve soldater til de internationale missioner. Det lykkes –
beskriver rapporten. Målet er, at 20 % af de værnepligtige skriver kontrakt for at få en egentlig militær
uddannelse og lade sig udsende. De seneste tal viser, at omkring hver fjerde værnepligtig fortsætter i
trøjen.
Samtidig fremhæver rapporten, at antallet af unge, der via lodtrækning tvinges ind i Forsvaret, er historisk lavt.
Forsvarskommandoen glæder sig i forbindelse med evalueringen over gode tilbagemeldinger fra Værnepligtsrådet. Rådet betegner værnepligtsuddannelsen som gennemgåede rigtig god og hæfter sig ved,
at 72 % af de værnepligtige er positive, og at tallet stadig stiger. Det ser vi som et udtryk for, at uddannelsen er god, fordi en god uddannelse smitter af på hvervningen. Men vi vil også gerne fremhæve, at de
værnepligtige gerne vil have flere døgn i felten. De vil gerne være ”mere” soldater. Det bør Forsvaret
gøre noget ved, lyder det fra Værnepligtsrådet.

Opfølgende projekt i Folk & Forsvar
Den nu foreliggende værnepligtsrapport vil blive inddraget i et projektarbejde, som efter aftale med Forsvarsministeriet er indledt i Folk & Forsvar.
Projektet bærer arbejdstitlen ”Hvordan kan vi styrke kommunikationen til de 18-25 årige” og har Folk &
Forsvars næstformand, kommandørkaptajn Ole Løje Jensen som projektleder.
Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten
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Projektets overordnede formål er for denne aldersgruppe at styrke kendskabet til Forsvaret og Forsvarets
rolle i samfundet.
Projektet, der tilrettelægges som et såkaldt pilotprojekt med ekstern konsulentbistand fra et anerkendt
kommunikationsbureau, er igangsat i erkendelse af, at kommunikationen med netop de 18-25 årige er
forholdsvis svag. Denne gruppe er netop vigtig, - dels i et rekrutteringsperspektiv, men også mere generelt som deltagere i samfundsdebatten blandt unge.

Forsvarsministeren besøgte soldaterne i Kosovo
Forsvarsministeren besøgte i dagene 18. – 19. juni Kosovo og fik lejlighed til at møde de 320 danske
soldater, der indgår i NATO’s operation i Kosovo (KFOR).
KFOR’s opgave er at etablere sikre omgivelser for Kosovos befolkning og internationale organisationer
med henblik på fortsat demokratisk udvikling af et multietnisk Kosovo.
Søren Gade udtrykte under besøget sin anerkendelse af de danske soldaters indsats:
- Det er opløftende at se, hvor engageret og godt vores soldater udfører
deres opgaver i Kosovo og dermed er med til at sikre den fredelige
udvikling, som danske soldater i snart mange år har arbejdet for. Det er
ikke ensbetydende med, at opgaven er fuldført, men allerede nu har jeg
fået yderst positive indtryk.
Ud over at besøge de danske soldater mødtes forsvarsministeren med
FN’s Generalsekretærs særlige repræsentant, chefen for NATO-styrkerne
(KFOR) samt chefen for Multinational Task Force North. På møderne
drøftedes hovedpunkterne i den politiske udvikling i Kosovo og i regionen, KFOR’s fremtid samt sikkerhedssituationen.
Under møderne blev der ligeledes udtrykt stor anerkendelse af de danske soldaters indsats, ligesom ministeren fik et godt indtryk af den øjeblikkelige situation i Kosovo.
--I skrivende stund er Forsvarsministeren i øvrigt på en tilsvarende besøgsrejse hos det danske styrkebidrag i henholdsvis Helmand-provinsen og Kandahar i Afghanistan.
Der er aktuelt 435 danske soldater i Afghanistan, og heraf 330 i det sydlige Afghanistan.
_______________________________________________________________________________

Koncerter i Kastellet i August måned
Onsdag 15. august kl. 19.00-20.00
Koncert v/ Den Kongelige Livgardes Musikkorps
Onsdag 22. august kl. 19.00-2000
Koncert v/ Hjemmeværnets Musikkorps København
Søndag 26. august kl. 10.00-17.00
Walkathon (www.eccowalkathon.com)
Onsdag 29. august kl. 19.00-2000
Koncert v/ Søværnets Tamburkorps
Det er i år 25. år i moderne tid, at Kastels-koncerterne
gennemføres.
Der medvirker i 2007 en række danske og udenlandske
musikkorps, og også i år indgår den traditionsrige ”Store Tappenstreg” i koncertprogrammet (5. sept.).
Tegning af kirkepladsen i Kastellet: Christian Würgler Hansen
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Forsvarets Dag på Kronborg for 31. gang
Arrangementet Forsvarets Dag
KRONBORG er i år tilrettelagt
søndag 2. september.

på

Programmet er under planlægning. Nærmere herom i
Folk & Forsvars Nyhedsbrev i
eftersommeren.
Arrangementsudvalgets leder
Jørgen Højlund Brandt,
der kan kontaktes på:
45 86 48 03 eller jorn@hoejlund-brandt.dk

er:

Forsvarets Informatiktjeneste i nye omgivelser
Onsdag 20. juni kunne Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste byde velkommen til nye faciliteter.
Den Koncernfælles Informatiktjeneste, der udspringer af indeværende forsvarsforlig, har fået til huse på
Helseholmen i Hvidovre.
Bygningen er af nyere dato og har de seneste år
været ejet og brugt af entreprenørfirmaet MT
Højgaard. Inden Forsvarets godt 350 medarbejdere kunne rykke ind, er de 9.000
kvadratmeter med kontorfaciliteter blevet sat i
stand. Desuden har MT Højgaard sørget for at
tilpasse stedet til Informatiktjenestens særlige
behov. Som it-hus for alle Forsvarsministeriets
virksomheder har tjenesten behov for, at it-sikkerheden er i top, og at de nye faciliteter er indrettet til itdrift.
Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste har til opgave at servicere alle Forsvarsministeriets myndigheder på it-området. Tjenesten blev oprettet 1. januar 2006.

En national mindedag for soldaten på ny i fokus
I de senere år har det ved forskellige lejligheder og med forskellige bidragydere, bl.a. Folk &
Forsvar, været bragt i forslag at skabe en flagdag – en ”soldatens dag” eller en national
mindedag for soldaten for at hædre og mindes de danske soldater, der er omkommet i forbindelse med Forsvarets opgaver i internationale sammenhænge.
Senest har engagementet mere rettet sig mod at få rejst et mindemonument for de faldne
soldater.
I Folk & Forsvar støtter vi meget varmt et engagement, der kan føre sådanne tanker ud i livet.
Og vi kunne tilmed foreslå en kobling mellem oprettelsen af en national mindedag og diskussionen om monument og flagdag. Disse indfaldsvinkler bør kunne ses i en sammenhæng. Her
ligger muligheden for, at alle forsvarspositive kræfter i den danske befolkning på én og samme
dag entydigt kan udtrykke taknemmelighed over for den danske soldat.
Berlingske Tidende bragte mandag 18. juni 2007 på lederplads under overskriften Til minde
yderligere en dimension til emnet:
”Fra flere sider er opstået tanken om en national dag, hvor der er lejlighed til at mindes de soldater,
som er døde eller sårede under deltagelse i kongerigets fredsskabende opgaver og internationale
terrorkrig.
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Desværre er tanken blevet anderledes aktuel, end den var i årene fra sidste verdenskrig frem til
Balkan-krigene. Siden terrorangrebene i New York og Washington har indsatsen ændret karakter, og
danske soldater er dagligt i fare og alt for jævnlig engageret i krigshandlinger. Særlig deltagelsen i
koalitionen i Irak har koster liv, men Afghanistan kunne have kostet betydeligt flere liv og lemmer,
end tilfældet har villet det indtil nu. Man må være forberedt på, at de sidste ofre slet ikke er set
endnu.
Nu skal man ikke tro, at soldater bliver soldater og lader sig udsende udelukkende af uselviske
grunde. Nogle tager især af sted, fordi de mener, de kan gøre nytte. Andre tager især af sted, fordi
de søger oplevelser, eller fordi de ikke kan finde på noget bedre at foretage sig. Men uanset motiverne har Danmark grund til at vise respekt, ikke bare for dem, der kæmper, men i lige så høj grad
for de soldater, som uanset varme, ensformighed og savn af familien holder materiellet i orden og
forsyningerne flydende.
Man kan overveje dagene omkring Danmarks befrielse i 1945. Men datoen er ikke så afgørende. Det
er mere væsentligt, at der er bred enighed om datoen og om en passende form og markering, som
gerne måtte foregå på en central og synlig plads”.

Andre nyheder
Hæder til soldater
To danske overkonstabler, André Pugerup Christensen og Georg Arne Petersen, blev tidligere på måneden tildelt Forsvarets Medalje for Tapperhed.
Overkonstablerne var begge med den danske styrke i Afghanistan, da den kom i kamp med Taliban omkring byen Musa Qala.

Norske soldater til Darfur
Norge er klar til at sende 200 soldater til Darfur som en del af en FN-styrke, skriver Bergens Tidende.
Fra det norske Forsvarsministerium udmeldes dog som en betingelse for udsendelsen, at Sudan står ved
den aftale, som er indgået tidligere på måneden om at indsætte en FN-ledet fredsstyrke i provinsen Darfur.
Norge har sammen med Sverige siden sidste efterår givet FN et konkret tilbud om at stille med en bataljon på mellem 400 og 450 ingeniørsoldater, hvoraf omtrent halvdelen kommer fra hvert land.

Soldaterne i Irak pakker sammen
De danske soldater er på vej ud af Irak, og Forsvarets flyttemænd er gået i gang med at pakke ned.
Den sidste danske container forlader efter planen lejren den 10. august. I alt 560 containere og 276 militære køretøjer skal fragtes via Kuwait og enten hjem til Danmark – eller videre til styrkerne i Afghanistan.

Udsendtes efterladte sikres bedre
Efterladte får fremover knap 2,2 mio. kroner for at miste en forsørger, som er udsendt for dansk forsvar.
Erstatningen er halvt så stor for ikke-forsørgere.
Hvis den udsendte får varigt mén på 100 pct., udbetaler Forsvaret knap 3,3 mio. kroner.
Det oplyser forsvarsministeren til Finansudvalget.
Hidtil har efterladte fået knap én mio. kroner.
Erstatningen reguleres også for politifolk, som fjerner bomber, og livvagter, der beskytter højtstående
personer eller befrier gidsler.
Endelig hæves erstatningen for statsansatte, der er i udlandet i krigszoner etc.

Ferielukning
Folk & Forsvars Sekretariat er ferielukket i perioden mandag 9. juli – mandag
23. juli 2007 incl.
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Nye bøger
Krigen på Sjælland 1807
Bogen Krigen på Sjælland 1807 – historien om ”træskoslaget” den 29. august 1807 ved og omkring
Køge, genoptrykkes som et led i markeringen af 200-års dagen for slaget.
Træskoslaget var forløberen for bombardementet af København og kostede 100 dræbte og 150 sårede
landeværnssoldater.
Bogen, der har været udsolgt i mange år, udkom i 1970 og er skrevet af militærhistorikeren E.O.A. Hedegaard, der er pensioneret major fra Livgarden.
Distribution: Køge Boglade, Brogade 15, 4600 Køge, tlf. 56 64 10 01 – mail: 6141@bogpost.dk
ISBN 87-87003-15-5
Pris: kr. 198,00

Folk & Forsvars formål:
Folk & Forsvar er en almennyttig landsdækkende organisation, der er uafhængig af partipolitik.
Folk & Forsvar har til formål gennem oplysning at formidle en forståelse mellem befolkningen
og forsvaret for behovet for et forsvar, herunder et beredskab, og derigennem styrke forsvarsviljen og –evnen.
Folk & Forsvar har endvidere til formål at gennemføre projekter og initiativer, der bidrager til
at skabe forståelse for behovet for beredskabsmæssig robusthed i samfundet og sikkerhed
og tryghed for den enkelte.
Folk & Forsvar fremmer disse formål ved at skabe fokus og debat og fremføre synspunkter
på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område, og udbrede kendskabet i befolkningen til de
arbejdsopgaver, der varetages af det militære forsvar, redningsberedskabet, politiet og den
civile sektors beredskab.
Nyrevideret formålsparagraf 2007

Støt op om Folk & Forsvar – meld dig ind som individuelt medlem!

Redaktion:

Ole Bennekou, generalsekretær
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