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       Danske Soldaterforeningers Landsraad 
                                                                                               -  et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen ... 

 
 

Nr. 3 – 2009                          Marts  
 
 

Debatmøde om Afghanistan i Haderslev 
 
Foreningen Jyske Brigaders Venner arrangerer torsdag 2. april 2009 kl. 19.00 et debatmøde om ind-
satsen i Afghanistan. Debatmødet arrangeres i samarbejde med 1. Brigade, Haderslev Kommune og Folk 
& Forsvars lokalafdeling i Syd- og Sønderjylland. 
Debatmødet er henlagt til Slesvigske Musikhus på Louisevej i Haderslev. 
 
Brigadegeneral Peter Bartram, chef for 1. Brigade, og en række andre med relation til indsatsen i Afgha-
nistan informerer om Danmarks militære indsats i Afghanistan.  
 
I panelet bistås brigadegeneralen blandt andet af oberstløjtnant Bjarne Højgaard Jensen og andre solda-
ter fra den senest afløste indsatsstyrke i Afghanistan, repræsentanter for støtteordninger for soldater og 
pårørende samt forfatteren og journalisten Kim Hundevadt, der har udgivet bogen ”I morgen angriber vi 
igen” om de danske soldaters indsats i Helmand. 
 
Debatmødets hovedtemaer vil bl.a. være en aktuel information om den danske militære indsats i Afgha-
nistan og beretning om det civil-militære genopbygningsarbejde i Helmand provinsen, samt oplysning om 
foranstaltninger til støtte for de udsendte soldater, hjemvendte soldater samt soldaternes pårørende. 
 
På mødet vil der blive opstillet en informationsstand med informationer om Kammeratstøtteordningen, 
Familienetværket, Folk og Forsvar, Jyske Brigaders Venner, mulighed for at købe signerede eksemplarer 
af ”I morgen angriber vi igen”, diverse foldere om at være udsendt soldat og pårørende, og soldatens 
udrustning. 
 
Gratis adgang og parkering,  
Alle er velkomne! 

 

Velkommen hjem til vore soldater 
 
Onsdag den 18. februar var der officiel modtagelse af udsendte soldater, som vendte hjem efter at have 
været udsendt i tjeneste til Kosovo. Det var Aalborg by, der med borgmester Henning G. Jensen og gar-
nisonschef, oberst Christian Mollerup Schmidt i Aalborg Kongres- og Kulturcenter kunne byde de 305 
soldater velkommen hjem. 

Dagen startede med marchtur gennem byen med 
Slesvigske Musikkorps i spidsen, hvor soldaterne 
kunne  
se mange glade og smilende ansigter, som de pas-
serede på marchturen. Glade mennesker med meget 
stor respekt for det arbejde, som de udsendte solda-
ter havde udført i deres tjeneste i Kosovo. 
Marchturen sluttede ved centeret, hvor soldaterne 
blev modtaget af en stor og flot faneborg fra solda-
terforeningerne i Aalborg-området – et meget flot 
syn, som gjorde stort og varmt indtryk på soldater-
ne. 
I Europahallen var der forfriskninger til alle, både 
soldater og de omkring 250 pårørende, som var 
mødt op til denne flotte ”velkommen hjem” igen. 

Nyhedsbrevet Vedetten 
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Oberst Christian Mollerup Schmidt gik på scenen som den første og var meget stolt over at kunne byde 
alle velkommen hjem efter en god og flot indsats i Kosovo. 
Borgmester Henning G. Jensen udtrykte me-
get stor respekt for soldaterne og det arbejde 
de havde gjort i det halve år, som de har væ-
ret af sted. De havde bl.a. lavet en stor tøj-
indsamling til fordel for befolkningen i Kosovo 
med et meget meget flot resultat. 
Til sidst blev soldaterne underholdt af en 
standup-komiker, der selv har været tjenstgø-
rende ved Trænregimentet. 
Herefter gik turen tilbage til Aalborg Kaserner, 
hvor der var parade og velkomst fra Forsvars-
kommandoen, hvorefter der var fælles spis-
ning. 
En god og flot modtagelse af de hjemvendte soldater, som i øvrigt kommer til at finde sted, hver gang vi 
får soldater hjem fra tjeneste i udlandet. 
Tak til Aalborg Kommune og Garnisonschefen, men ikke mindst til alle soldaterforeningerne, der var 
mødt op med deres smukke faner. 

Olav Vibild 
 
 

32. Nordiske Soldater- og Marineforenings Stævne 
 

Marinbasen i Karlskrona 
torsdag 11. juni – søndag 14. juni 2009 

 
 

Det 32. Nordiske Stævne 2009 afvikles i Karlskrona af Sveri-
ges Militära Kamratföreningars Riksförbund. 
Tema: ”Gränslös kamratskap”.  
Store dele af stævneprogrammet foreligger nu. 
Det danske kontingent sammensættes med 60 deltagere fra 
landsforeningerne i Landsrådet og repræsentanter fra Marine-
foreningen og Flyvevåbnets Soldaterforening. 
 
Nærmere indkaldelse udsendes i løbet af marts måned. 
 
 

Nyheder iøvrigt 
 
DADV-veteranerne sikrer sin fremtid 
Det er en skelsættende begivenhed, når den gamle hæderkronede soldaterforening De Allieredes Danske 
Vaabenfæller afvikler sin generalforsamling i København den 21. marts.  
 
Bestyrelsen beder om generalforsamlingens bemyndigelse til, at DADV fra 2010 indgår som en separat 
afdeling i De Blå Baretter. Samtidig afvikler DADV sin selvstændige bladvirksomhed og får spalteplads i 
De Blå Baretters blad. 

 
Og ikke mindst forlader en af frontfigurerne i DADV, formanden Ib Snoer, på generalfor-
samlingen sin formandsfunktion. 
Et langt sejt planlægningsarbejde ligger til grund for den udvikling, som nu føres ud i livet. 
Man har ønsket dels at knytte sig til en eksisterende veteranforening, men også indtil vide-
re at sikre sig muligheden for at kunne gennemføre DADVs mærkesager, bl.a. våbenstil-
standsarrangementerne og nedlæggelse af kranse på udvalgte mindesmærker. 
 

Det er bemærkelsesværdigt en del af aftalen, at De Blå Baretter som landsdækkende veteranorganisation 
nu tillades at kunne føre sine rødder tilbage til DADVs stiftelsesdag den 30. juni 1920. 
Hele processen har til formål at sikre DADVs mulighed for at gennemføre foreningens mærkesager frem-
over. 
Aftalen synes at være et fornemt eksempel på bedst muligt at fremtidssikre soldaterforeningsbevægel-
sen, og fra Landsrådet ønsker vi lykke til og udtrykker håb om, at vi fortsat må se de gamle DADV’er ved 
møder og stævner. 
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Korporalen er tilbage! 
Den sidste korporal i Hæren blev officielt udnævnt i 1972, hvorefter graden forsvandt bortset fra enkelte  

midlertidige udnævnelser i forbindelse med international tjeneste.  
Nu er korporalsgraden atter blevet indført i Hæren som en del af ”Ope-
ration Bedre Hverdag”, der blev indledt i 2008. Den nye ordning giver 
mulighed for at udnævne erfarne overkonstabler til korporaler under 
forudsætning af, at de bestrider bestemte stillinger, opfylder en række 
kriterier samt har gennemført et særligt kompetencegivende voksen-
pædagogisk kursus. 
Det første hold blev udnævnt i efteråret 2008, og herefter vil der frem-
adrettet i en årrække blive uddannet og udnævnt et antal korporaler 
om året.  
På det andet hold, der gennemgik uddannelsen i løbet af december 

2008, deltog MP-konstabel Henrik Rytter Kanstrup fra 1 MPKMP, og dermed kunne han pr. 1. januar 2009 
udnævnes som den første korporal ved MP i mere end 36 år. 
Chefen for 1 MPKMP, Major C.C. Mørk, overrækker her gradstegn og lykønsker den nye korporal.    

Carl Bratved 
 
Hæfte om pansrede køretøjer fra 1945 og fremefter 
Pensioneret major F.H. Pedersen i Viborg er en flittig sjæl! Hans hjerte 
brænder så meget for Jydske Dragonregiment, at han har skabt et inte-
ressant hæfte, i hvis forord han beskriver formålet ”at udbrede kend-
skabet til pansrede og andre køretøjer, der har været anvendt ved 
Jydske Dragonregiment fra 1945”. 
 
Hans grundlag har været bogen ”Jydske Dragoner 1979-1979” med 
tekster til køretøjer og omtale af organisation for panserværnseskadro-
ner, opklaringseskadroner og kampvognseskadroner. 
 
Hæftet kan rekvireres ved henvendelse til Garnisonsstøtteelemen-
tet/Jydske Dragonregiment på telefon 47 42 31 77. 
 
 
 
 

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

  
02.03.2009 Folk & Forsvar – Debatmøde om Forsvarets fremtid – ALSION i Sønderborg 
03.03.2009 Folk & Forsvar – Debatmøde om Forsvarets fremtid – Aakirkeby-Hallerne 
07.03.2009 De Blå Baretter – Formandsmøde i Sønderborg 
08.03.2009 Falsterske Fodreg. Soldaterforening – markerer regimentets 262 års dag i Vordingborg 
09.03.2009 DSM-ledergruppen – Kontaktmøde med de regionale samvirker – Dannevirke i Odense 
09.03.2009 Københavnske Soldaterforeningers Samvirke – møde om evt. etablering af ”veteranhjem” 
12.03.2009 Sjællandske Livreg. Soldaterforening – Generalforsamling på Antvorskov Kaserne 
14.03.2009 Danske Dragonforeningers Sammenslutning – repræsentantskabsmøde i Holstebro 
14.03.2009 Slesvigske Fodreg. Soldaterforening – Årsmøde på Haderslev Kaserne 
15.03.2009 Luftværns-Artilleri-Foreningen – landsgeneralforsamling på Sandholmgård 
19.03.2009 DSL Fyn- Syd- og Sønderjylland – Opstillingsmøde til præsidiet, Haderslev Kaserne 
21.03.2009 Luftværns-Artilleri-Foreningen – Luftværns-artilleristens Dag 2009 – Varde Kaserne 
21.03.2009 Danske Feltartilleriforeninger – Repræsentantskabsmøde på Sandholmgård 
21.03.2009 De Allieredes Danske Vaabenfæller – generalforsamling i København 
24.03.2009 Danske Soldaterforeningers Landsraad – præsidiemøde på Dannevirke i Odense 
26.03.2009 Dronningens Livreg. Soldaterforening – generalforsamling på Nørre Uttrup Kaserne 
 
 

Landsrådsmøde 2009 
 

afvikles lørdag 25. april 2009 kl. 10.00 på Ryes Kaserne i Fredericia (Auditorium ØST).  
Landsrådsmødet indledes med en parade kl. 09.30. 
  
Landsrådsmødets gæstetaler er Forsvarschefen, admiral Tim Sloth Jørgensen, kl. 15.30 
Der er landsrådsmiddag kl. 18.30. 
Materiale udsendes til landsforeningerne i starten af marts måned. 
 
 

http://www.soldater.dk/�
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Hædersbevisninger i Landsrådet 
 

Tillykke! 
 

 
 

 
Fortjensttegn i sølv 
 
Jens Peter Mosskov, Kystartilleriforeningen, den 21. februar 2009 
 
Morten Gelardi Hoffmann-Timmol, De Danske Garderforeninger, den 25. februar 2009 

 
Nyhed fra Landsrådets skatmester 

 
Er du blevet tildelt Landsrådets Fortjensttegn i bronze eller sølv eller Landsrådets æresmedalje, eller har 
du modtaget mindemedaljen for deltagelse i Den Danske Brigade/Kommando i Tyskland 1947 -1958, kan 
du nu supplerende købe en miniaturemedalje. 
 
For Fortjensttegn og Æresmedaljen skal du sende bestillingen til  
 

Preben Sloht Nielsen, Frilandsvej 15,7800 Skive, - sloht@tiscali.dk 
 
gerne via mail, til tjek af, at du tidligere har modtaget hædersbevisningen. Landsrådet kontakter efterføl-
gende Jydsk Emblem Fabrik A/S, der effektuerer din ordre hurtigst muligt. Denne procedure er nødvendig 
for at sikre, at kun de berettigede kan købe miniaturen. 
 
Ved mindemedaljen sender du bestillingen til  
 

Erik Ellemose Sørensen, Kildevangs Allé 1B, 8260 Viby J – ellemose@mail.tele.dk. 
 
Priserne er som følger: 
 

Æresmedalje i guld  kr. 250,-  
Fortjensttegn i sølv  kr. 200,- 
Fortjensttegn i bronze  kr. 200,- 
Mindemedaljen Tyskland  kr. 160,- 

 
alle incl. moms, men excl. forsendelse. 
 
Vi håber initiativet vil blive vel modtaget. 
 
 

Nyt fra Skydeudvalget 
 
Der har den 30. januar været afholdt et koordinerende møde i Forsvarsbrødrenes lokaler i København. 
 
De to skydeudvalg havde et godt møde, og vi enedes om at mødes igen, inden vi udsender proportioner-
ne for 200 meter skydningen efter sommerferien. 
 
Der har som bekendt ikke i flere år været afviklet fælles konkurrenceskydning mellem Forsvarsbrødrene 
og Landsrådet, men nu taget vi fat igen! På mødet blev vi enige om at søge at tilrette skydningerne efter 
vore foreningers faldende medlemstal samt den stigende gennemsnitsalder hos skytterne. 
 
Det næste møde i samarbejdet er bestemt til den 29. maj, hvor vi skal finpudse proportionerne således, 
at de lidt ændrede regler kan træde i kraft efter sommerferien. 
 

Ole Breitenstein 
 
 
Nyhedsbrevet Vedetten udsendes af Danske Soldaterforeningers Landsraad. Landsrådets protektor er Hendes Majestæt Dronningen. 
Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 27 tilsluttede landsforeninger med 35.000 medlemmer inden for soldaterfor-
eningsbevægelsen i Hæren. 
Nyhedsbrevet lægges ved hvert månedsskifte ud på Landsrådets hjemmeside soldater.dk og udsendes derudover i enkelte eksemplarer i trykt udgave. 
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. 
Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. 
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Nyhedsbrev         Marts 2009 
 
 

Dansk sikkerhed styrker vor velfærd! 

Debatmøder om fremtidens forsvar 
 

Folk & Forsvar arrangerer endnu 2 debatmøder med temaet 
 

FORSVARSFORLIG 2009  
 

 
Sønderborg mandag 2. marts  ALSION 
Bornholm tirsdag 3. marts  Aakirkeby-Hallerne 
 

 
Møderne indledes kl. 19.00. 
 
Herudover planlægges afholdt et stort afsluttende møde i det storkøbenhavnske område – forment-
lig sidst i april måned efter Forsvarskommissionens afsluttende arbejde. 
 
Mødernes faste temaer er bl.a. 
 

• Forsvarets aktive engagement ude og hjemme 
• Værnepligten - en samfundssucces 
• Fælles engagement om samfundets beredskab 
• Anerkendelse af og omsorg for personellet og deres pårørende 
• Vi kan ikke undvære Reserven 

 
Debatindlæg på Sønderborg-mødet: 
 
 Velkomst og debatoplæg v/ Jens Ole Løje Jensen,  

næstformand for Folk & Forsvar 
 

 Poul-Erik Thomsen, redaktør på JydskeVestkysten 
 
 Per Pugholm Olsen, generalmajor i Forsvarskommandoen 
     

Debatindlæg på Aakirkeby-mødet: 
 

Velkomst og debatoplæg v/ Frank E. Andersen,  
formand for Folk & Forsvar 
 
Per Pugholm Olsen, generalmajor i Forsvarskommandoen 
 
Henrik Jedig Jørgensen, major og souschef i  
Dansk Institut for Militære Studier 

 
Alle er velkomne til debatmøde om Forsvarets fremtid! 

 
 
 

Læs den løbende opdatering af møderne på www.folkogforsvar.dk 
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Folk & Forsvar anbefaler til 
det kommende forsvarsforlig … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folk & Forsvar har i en særlig projektgruppe udarbejdet et debatmateriale til brug for en forsvarspolitisk debat 
forud for den politiske vedtagelse af FORSVARSFORLIG 2009.  
Debatoplæggene er samlet i 5 debathæfter, der sætter fokus på centrale forsvarspolitiske temaer. 
Debathæfterne udleveres til alle på de 12 regionale debatmøder i de kommende måneder. 
 
De 5 hæfter kan herudover rekvireres fra Folk & Forsvars Sekretariat via mail folkogforsvar@fkfr eller telefonisk på 
36 90 89 27. 
 

 
DIMS-internat om NATOs fremtid 
___________________________________________________________________________ 
 
Af Karl Erik Nielsen, oberst og bestyrelsesmedlem i Folk og Forsvar  
 
”Mod et nyt strategisk koncept for NATO” – med undertitlen ”Hvad skal Danmark 
ønske sig af et nyt NATO-strategisk koncept?” var emnet for et internat afholdt af 
DIMS den 5. -6. februar 2009. 
DIMS – Dansk Institut for Militære Studier – blev oprettet i forbindelse med inde-
værende forsvarsforlig og placeret på Svanemøllens Kaserne med Mikkel Vedby 
Rasmussen, ph.d som chef.  
Formålet var på forskningsmæssig baggrund at kortlægge, analysere og debattere 
de sikkerheds- og forsvarspolitiske valg, som Danmark står over for i en globali-
seret verden. 
 
Det strategiske koncept 
Baggrunden er, at NATO i forbindelse med sit 60 års jubilæumstopmøde i april vil give startskuddet til 
arbejdet mod et nyt strategisk koncept. 
Det strategiske koncept beskriver, hvad NATO er, og hvad NATO gerne vil være, samt hvad og hvorfor 
NATO gør det, NATO gør. Det er en vigtig og farlig ”øvelse”, da der skal være enighed – konsensus – 
mellem alle 26 – og snart 28 medlemslande: En ny konsensus kræver, at man udfordrer den eksisteren-
de enighed. Alle forhold vil være i spil og skal ende op i en ny enighed.    
 
Internatet var opdelt i tre emner, der blev behandlet på ens måde: Oplæg/indlæg ved udefra kommende 
specialist, behandling i grupper (forskelligt for hvert emne) og tilbagemelding / diskussion i plenum samt 
forsøg på konklusion.  
 
Specialisterne kom fra The Hague Center for Strategic Studies, Generalsekretærens kontor, DIMS forsker 
og professorerne, ph.d. Sten Rynning og Ole Væver fra henholdsvis Syddansk Universitet og Københavns 
Universitet. 
 
Bred deltagerkreds 
Deltagerne, der optrådte uden funktion/job og arbejdssted, kom fra NATOs hovedkvarter, Den Danske 
Repræsentation her, Statsministeriet, Udenrigs- og Forsvarsministeriet, Diverse tænketanke fra ind- og 
udland, Forsvarskommandoen, Dansk Institut for Internationale Studier, Forsvarsakademiet, Europabe-
vægelsen, Dansk Industri, Atlantsammenslutningen og Folk & Forsvar. 
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Behandling i grupperne og tilbagemeldingerne fulgte samme mønster og blev ”modereret” af Kristian 
Søby Kristensen fra DIMS: NATOs problem er …..; NATO skal kunne…; Danmark bør derfor…… (Pudsigt 
nok samme læst som Folk og Forsvar har brugt i sine debatfoldere vedrørende det kommende Forsvars-
forlig.)  
 
NATO og fremtidens sikkerhed  
Konklusioner: 

• Man er gået ind i missioner uden tilstrækkelig og rigtig militær kapacitet og med manglende dok-
trin samt uenighed om konceptet. Opgaverne accepteres under forventning om, at NATO kan løse 
alle problemer (må kaste sig ud i alle problemer for at overleve)   

 
• I ny strategi kan alle uenigheder ikke afskaffes, men listning af nødvendige emner, hvor man er 

enige er et minimum. NATO skal primært – kun – indsætte militære kapaciteter og overdrage til 
andre for at nå ”end-state” (med struktur, organisation og kapaciteter, der ikke findes!) 

 
• Danmark skal have kapaciteter, der kan bidrage til lokal kapacitetsopbygning vedrørende politisk 

system, administration, sundhed, lov/orden og infrastruktur. Alt eller specialiseret? Hvorfra pen-
ge?   

 
NATO og fremtidens geografi – mellem Europa og verden? 
Konklusioner: 

• NATO blev udvidet for hastigt, på for løst et grundlag og med for mange kompromisser. Tvivlsomt 
om USA kommer ud af krisen som en økonomisk verdensmagt. I de næste 25 år vil Kina blive 
stærkere og Rusland relativt svagere. 

 
• NATO skal kunne agere i globalt med kapaciteter der skal kunne komme langt væk hurtigt, men 

også trækkes tilbage, når/hvis situationen ændrer sig. Ruslands stabilitet og troværdighed? 
 

• Danmark skal have fleksible kapaciteter og være med så ofte som muligt, hvilket kræver fjernel-
se af EU-forbeholdene. 

   
NATO og fremtidige WMD–strategier (WMD: Masseødelæggelsesvåben)   
Konklusioner: 

• Den manglende politiske vilje – berøringsangsten – kan være truende, specielt uenigheden om 
trusselsvurderingen såvel vedrørende terroranvendelse som fra slyngelstater. 

 
• NATOs modforanstaltninger – missilskjoldet – skal kunne dække alle medlemmer og kunne sam-

menkobles med nationale systemer. ”Musketereden” kan blive afløst af ”koalitionen af de villige” 
på grund af pris/omkostninger og ønske om bevarelse af handlefrihed. 

 
• Danmark kan kun/primært bidrage politisk, men vi er med via Thuleradaren. Vi må bidrage til at 

Rusland bliver hørt (føler sig med rette eller urette truet) Vil vi/kan vi betale medlemsprisen? Kan 
vi forklare befolkningen dette uhyre komplekse emne?   

 
De anførte konklusioner er kun de foreløbige og umiddelbare, der bl.a. vil danne grundlag for en analyse-
ret og vurderet skriftlig rapport, der vil blive udsendt af DIMS sener på året. 
 
Den overordnede sammenfatning kan udtrykkes således:  
NATO opstod som en praktisk og pragmatisk nødvendighed som følge af Den Kolde Krig.  
NATO ville ikke kunne oprettes i dag. NATO glider ned ad stigen – langsomt. Hvad er der for enden? EU 
eller intet? Bliv hængende med alle midler og kompromisser! 
 
Det helt afgørende er, om Alliancen kan finde konsensus inden for en lang række områder: 
 

• Bedre koordination mellem politiske mål og militære kapaciteter. 
 

• Ingen nation har kapaciteter eller optimale våbensystemer til igangværende operationer. 
 

• Alt skal ændres og tilpasses ligesom der mangler kapaciteter til gennemførelse af reel, rettidig og 
optimal samtænkning.   

 
• Sikkerhed skal kunne håndteres rettidigt og på rette sted – geostrategiske behov i globaliserin-

gen, hvor medlemslandene kan have forskellige interesser og bindinger samt bilaterale aftaler.  
 

• Yderligere samarbejde og koordination mellem EU og NATO, hvor ændret fransk holdning og 
ny/ændret USA holdning samt fornyet fransk – engelsk samspil er positive faktorer. Negative fak-
torer er det uløste græsk – tyrkiske forhold og de to organisationers hovedpersoners personlige 
forhold samt de danske EU forbehold. 
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• Meget forskellig holdning til Ruslands stabilitet og hensigter samt brugen af ”energivåbnet”. 

”Våbnet” er brugeligt på grund af manglende enighed. Man er ikke solidariske, da lave energipri-
ser til egne forbrugere åbenbart findes vigtigere.  

     
Det kommende topmøde i april ser i flere henseender ud til at blive interessant - for Alliancen og for 
Danmark.     
 
 
Indkald alle i en årgang til ”Forsvarets Dag” 
___________________________________________________________________________ 
Debatmøde i Odense om Forsvarets fremtid: 
 
Af Claus Arboe-Rasmussen, informationschef i Folk & Forsvar 
 
- Indkald alle unge i en sessionsårgang til Forsvarets Dag. Det er cirka 70.000 unge mænd og kvinder. 
Jeg er helt enig i Folk & Forsvars opfordring til at indkalde kvinderne, frem for som hidtil kun at invitere 
de unge kvinder til Forsvarets Dag. Vi har trods alt ligestilling i Danmark. Gør man denne indkaldelse 
obligatorisk i det nye forsvarsforlig, vil det kraftigt styrke forsvarsviljen og i øvrigt også værnepligten. 

Det vil nok koste 20-30 mio. kroner, men det er alle pengene værd, sagde Kristian Pihl 
Lorentzen, MF (V) og medlem af Forsvarsudvalget, da han var indlægsholder på Folk & 
Forsvars debatmøde i Odense den 25. februar. 
 
Kristian Pihl Lorentzen mente også, at et kommende forsvarsforlig måtte tilføre flere pen-
ge til Forsvaret. Hvilken størrelsesorden det skulle være i, kunne han dog kun gætte på. I 
størrelsesordenen ½ til 1 mia. kroner. Forsvaret har brug for pengene for fortsat at kunne 
leve op til betegnelsen ”et topprofessionelt forsvar”, og til det ambitiøse mål om til stadig-
hed at have 2.000 udsendte soldater. For tiden er der udsendt soldater i 2009, så Forsva-
ret er derfor tæt på statsministerens ambition om de 2.000 udsendte. 

 
Forsvarsviljen er en grundlæggende værdi 
Kristian Pihl Lorentzen fremhævede, at han er en varm fortaler for den danske værnepligtsmodel, men at 
der stadig er politikere og forsvarspositive partier, der gerne ser værnepligten erstattet med fastansatte.  
Værnepligten er dog fortsat afgørende for, at vi fortsat kan opstille de internationale styrker, og værne-
pligten er samtidig samfundsopbyggende. Det er vigtige værdier at bevare i et samfund, hvor der efter-
hånden er langt mellem de hjemlige soldater. 
 
- Forsvarsviljen er af grundlæggende betydning for vore værdier om fred, frihed og menneskerettigheder, 
og der skal derfor værnes om den. Terrortruslen er her stadig, men det er som om den danske befolkning 
har glemt den. Derfor skal vi naturligvis have et robust samfundsberedskab, hvor der er ekstra fokus på 
den frivilliges indsats, som Folk & Forsvar også anbefaler. Hjemmeværnets rolle er uhyre vigtig og er som 
værnepligten en del af vor værdikamp, sagde Kristian Pihl Lorentzen. 
 
Synliggør soldaternes indsats lokalt 
På debatmødet i Odense understregede Folk & Forsvars formand, Frank E. Andersen, at morgendagens 
udfordringer for dansk forsvar afhænger af holdninger og værdikamp. Derfor skal vi styrke samfundsbe-
redskabet, så vi kan reagere på terrortruslen, og vi bør også få skabt anerkendelse og omsorg for vore 
hjemvendte soldater. Det er ikke en automatisk tradition i det danske samfund, konstaterede han.  

 
- Folk & Forsvar sætter netop fokus på denne synliggørelse og anerkendelse af de 
danske soldaters indsats og ser gerne, at man engang om året indkalder soldaterne 
til en parade på Christiansborg Slotsplads med efterfølgende modtagelse i Folketin-
get. Kun derved kan vi synliggøre den store indsats, som soldaterne yder for vort 
samfund. Jeg er rigtig glad for, at Aalborg Kaserner allerede har synliggjort dette ved 
en stor parade gennem Aalborg her i februar for det hjemsendte kontingent fra Koso-
vo. Folk & Forsvar overvejer derfor at skrive til samtlige landets 98 borgmestre og 
opfordre dem til at invitere deres hjemsendte soldater op på rådhuset én gang om 

året, sagde Frank E. Andersen. 
 
Der er brug for pengene 
Generalmajor Per Pugholm Olsen fra Forsvarskommandoen var glad for den store opbakning fra 
debatmødets deltagere til det danske forsvar, og han opfordrede Kristian Pihl Lorentzen til at bruge sin 
indflydelse, når politikerne skal diskutere økonomien i et nyt forsvarsforlig.  
- Med de mange nye opgaver og udfordringer, som Danmark og dansk forsvar står over for i fremtiden, 
er der behov for et øget forsvarsbudget. Jeg skal blot her pege på Afrika, suverænitetshævdelse i Arktis, 
cyberforsvar og piratjagt ud for Afrikas Horn, fremhævede generalmajoren.  
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Han tilføjede, at de danske soldater på missio-
ner typisk bliver rost af vore allierede for deres 
indsats, fordi de i kraft af de grundlæggende 
værdier i den danske folkeskole og vort værne-
pligts-system har fået værdikampen med i ba-
gagen. 
 
- I Afghanistan skal de således både kæmpe 
mod Taleban og tage del i de samfundsopbyg-
gende opgaver i lokalsamfundet. Og begge dele 
gør de fremragende”, fremhævede Per Pugholm 
Olsen på debatmødet i Odense.  

 
 
Send flere penge … 
___________________________________________________________________________ 
Af Major Bent Sørensen 
 
Tiden nærmer sig for offentliggørelse af Forsvarskommissionens beretning og den derpå følgende debat 
om forsvarets fremtid samt efterfølgende beslutninger om et nyt forsvarsforlig på forhåbningsvist bredt 
politisk grundlag. 
 
Den helt store brik i puslespillet, den brik som er grundlaget for det hele, er forsvarsbudgettet. Lad det 
være sagt straks: Dette er alt for beskedent, og dets udvikling gennem årene har været præget af politi-
ske studehandler, hvor man har kæmpet om og plusset på nogle beskedne procenter for hvert nyt for-
svarsforlig. Pengene har altid haltet bagefter. 
 
Samtidig er nationens krav til Forsvaret blevet stadig større, bl.a. som en følge af vor aktivistiske uden-
rigspolitik. 
Det danske forsvarsbudget ligger for tiden på cirka 19 milliarder kroner. Sammenligner vi med vore na-
bolande Norge og Sverige ligger vi langt under. Det norske budget planlægges nu til at blive cirka 33,5 
milliarder norske kroner (ca. 31 milliarder i dansk valuta) plus kompensation for løn og prisstigninger.  
For Sveriges vedkommende er vi oppe i omkring 40 milliarder s.kr. (ca. 36 milliarder i dansk valuta).  
Det er selvfølgelig svært at sammenligne, men selv korrigeret for de to landes langt større udstrækning 
er der en skævhed her. Danmark har tillige større international indsats foruden vore faste opgaver i rigs-
fællesskabets yderkanter (Grønland og Færøerne) 
 
Endeligt skal det påpeges, at vi er langt fra at nå op til NATOs vedtagne idealmål med hensyn til for-
svarsbudgetter på 2 % af bruttonationalproduktet, idet vi holder os på beskedne 1,3 %. 
 
Danmarks fine renommé i NATO kredse hænger altså ikke sammen med den totale økonomiske indsats, 
men udelukkende på vore soldaters fremragende indsats i kamp mod NATOs nuværende fjender. 
 
På baggrund af forestående bør det være indlysende med en betragtelig forøgelse af forsvarsbudgettet – 
altså … Send flere penge! 
 
 
Aktiviteter i Folk & Forsvar 
___________________________________________________________________________ 
 
2. marts 2009 
Folk & Forsvar arrangerer debatmøde om Forsvarets fremtid - Forsvarsforlig 2009 - på ALSION i 
Sønderborg kl. 19.00. 
Se nyhedsbrevets forside. 
 
3. marts 2009 
Folk & Forsvar arrangerer debatmøde om Forsvarets fremtid - Forsvarsforlig 2009 - i Aakirkeby-
Hallerne på BORNHOLM kl. 19.00. 
Se nyhedsbrevets forside 
 
10.-11. marts 2009 
Bestyrelsesseminar 

Folk & Forsvar i Nordjylland indkalder til generalforsamling kl. 19.00 på Hjemmeværnsgården på Korn-
blomstvej i Aalborg. Generalforsamlingen indledes ved, at Hjemmeværnets nye distriktchef, oberstløjt-

på Beredskabsstyrelsens Kursusejendom i Snekkersten 
 
10. marts 2009 

Livgarden på vej i Green Zone fra Armadilo – Foto: HOK 
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nant Thomas Bjørnbak, beretter om sit virke i internationale indsatsområder. 
Folk & Forsvar er efter generalforsamlingen vært ved et mindre traktement. 
 
19. marts 2009 
Folk & Forsvar i Midt- og Vestjylland afholder generalforsamling kl. 19.30 på Hjemmeværnsgården, 
Toftevænget 19 i Ikast. 
Efter generalforsamlingen orienterer chefen, major Eluf Pedersen, om status i Hjemmeværnet og fremvi-
ser Hjemmeværnsgårdens faciliteter. Der vil være mulighed for at hilse på en af de hjemmeværnssolda-
ter, der skal udsendes til bevogtningsdelingen i Afghanistan. 
 
24. marts 2009 
Folk & Forsvar på Fyn afvikler generalforsamling kl. 19.30 på DANNEVIRKE i Odense. 
Efter generalforsamlingen fortæller globetrotter og eventyrer Vagn Tyrsted Rasmussen om "Forholdene i 
Nordkorea". 
 
 
Fra omverdenen 
___________________________________________________________________________ 
 
Presseklip: 
 
Værnepligt og besparelser 
Berlingske Tidende skrev den 18. februar, at Forsvaret kan spare 351 mio. kroner, hvis man erstatter 
værnepligten med fastansatte. Sker det vil det dog gå ud over vagten ved de kongelige slotte. De unge 
står i dag i kø for at aftjene otte måneders værnepligt i Livgarden, så jeg tror ikke det bliver et problem, 
siger major Henrik Jedig Jørgensen fra Dansk Institut for Militære Studier. Han henviser til rapporter fra 
Frankrig, Holland, Letland og Slovenien, hvor man med held har erstattet værnepligtige med fastansatte. 
Udlandsredaktør Kristian Mouritzen, Berlingske Tidende, advarer mod at afskaffe værnepligten. Han skri-
ver, at de steder, hvor man har afskaffet værnepligten, er det ikke umiddelbart en succes. I USA tager 
man således ”alt” ind, kriminelle og personer, der ikke kan fungere andre steder. Det er vel ikke det, vi 
skal have i Danmark, skriver redaktøren. 
 
SF-vælgerne vil have soldaterne hjem 
70 procent af SFs vælgere vil havde de danske soldater hjem fra Afghanistan, mens Socialdemokraterne 
støtter det danske engagement.  Villy Søvndal vil dog foreløbig afvente udviklingen og ikke kræve, at en 
eventuel ny SF-S regering skal lægge sig fast på at trække soldaterne hjem. 
 
Merforbrug på 400 mio. kroner 
Forsvaret oplever, at indsatsen i Afghanistan koster mere end forudset. Forsvarets Materieltjeneste har 
således brugt 400 mio. kr. mere end tilladt. Forsvarsminister Søren Gade kalder økonomistyringen i For-
svaret for ”ikke tilfredsstillende”, og det er Forsvarskommandoen enig i.  
Ministeren understreger dog, at der er tale om udgifter, som Forsvaret under alle omstændigheder skulle 
have betalt i 2009, så Forsvarets samlede udgifter i det nuværende femårige forsvarsforlig overholdes. 
Forsvarschef Tim Slot Jørgensen kalder situationen for ”uacceptabel” og understreger, at man har sat 
initiativer i gang for at forhindre gentagelser.  
Stabschefen ved Forsvarets Materieltjeneste, brigadegeneral Torben Dixen Møller siger, at overskridelsen 
også skyldes pansrede biler til 4-5 mio. kr. stykket samt andet materiel, der er blevet anskaffet i meget 
højt tempo til den danske bataljon i Afghanistan.  
 
Ansættelsesstop i Forsvaret 
Stram økonomi hos Forsvaret betyder nu, at man stopper for ansættelser og kun vil ansætte de højst 
prioriterede, indtil et nyt forsvarsforlig er på plads.  
Analyseinstituttet Capacent Epinion har undersøgt forholdene i Forsvaret og melder ud på fem områder:  
1. Mangel på personel og 2.000 ubesatte stillinger er på et kritisk niveau.  
2. Mangel på basalt materiel forværrer dagligdagen.  
3. Medarbejderne får ofte opgaver og vagter med meget kort varsel. Mere fokus på fastholdelse.  
4. Der er mangel på ledelse i Forsvaret.  
5. Yngre officerer og sergenter oplever, at lønnen er lavere end i civile job.  
 
Våbentyverier 
Et større antal våben er blevet tilvejebragt efter røveriet fra Antvorskov Kaserne den 4. januar. En lang 
række personer er blevet anholdt, bl.a. på en adresse i Smørum. Senest er en sergent i Kosovo blevet 
fløjet hjem til Danmark mistænkt for insiderviden og meddelagtighed omkring røveriet.  
Også Hjemmeværnet oplever desværre, at mange våben forsvinder. Siden 2001 har Hjemmeværnet mi-
stet 93 våben. Det har fået den socialdemokratiske forsvarsordfører John Dyrby Paulsen til at stille 
spørgsmålet, om Hjemmeværnet stadig bør have våben udleveret til opbevaring hjemme.  
I dag har cirka 10.000 hjemmeværnsfolk våben opbevaret i hjemmet. 
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Flyvevåbnet på Facebook 
Flyvevåbnet er gået på Facebook for at skaffe lederaspiranter til Flyvevåbnets Officersskole.  
Da Flyvevåbnet sidste år holdt åbent hus omkring ”stud.luft” dukkede der kun 145 tilmeldte op.  
Derfor er man nu gået på Facebook, og næste arrangement har fået 240 tilmeldinger fra unge, der gerne 
vil vide mere om uddannelsen i Flyvevåbnet.  
 
Forsvarsmagasinet 
Programmet Briefing skifter navn til Forsvarsmagasinet og vises på DK4. Forsvarets Mediecenter har æn-
dret navn og udseende på det populære program, der har været sendt siden februar 2008.  
 
Tak for soldaterlegatet 
Et læserbrev i Berlingske Tidende den 2. februar takker Legatkommissionen og erhvervslivet for de 30 
mio. kroner, der er samlet ind til et nyt soldaterlegat til støtte for vore udsendte soldater og deres pårø-
rende.  
Per C. Skals skriver, at der nu endelig vises respekt for danske soldater, der risikerer liv og lemmer for at 
hindre ondsindet terror. Ellers har danske soldater ved hjemkomsten måtte nøjes med at blive modtaget 
af familien i lufthavnen, mens hjemvendte soldater i andre lande bliver modtaget som helte. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
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 28.02.2009 
 Claus Arboe-Rasmussen, informationschef 
 Bent Sørensen, konsulent 
 
 

Velkommen hjem – og tak for indsatsen! 
Hold 6 fra Afghanistan marcherer gennem gågaden i Holstebro. Foto: Tommy Bruhn 
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