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Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: 

 
Bør vi redefinere solda-
terforeningernes virke? 
 
I begyndelsen af september 
markerede Danske Soldaterfor-
eningers Landsraad vort 70 års 
jubilæum. Vi gjorde det sam-
menfaldende med efterårets 
formandsrådsmøde, og vi havde 

henlagt mødet til Sønderborg af naturlige årsa-
ger, som jeg vender tilbage til. 
 
Hovedtemaet på formandsrådsmødet var blad-
virksomhed. Landsrådet havde fået en stabsoffi-
cer fra Hærens Operative Kommando til at orien-
tere om Hærens tanker om bladvirksomhed og 
samarbejdet med soldaterforeningerne og vores 
fortsatte muligheder for at trække på samarbej-
det med de respektive regimenter og deres blad-
udgivelser. 
  
Hvorfor Sønderborg? Jo, selv om det kun var et 
halvrundt jubilæum, uden faneborge og marcher 
gennem byen, så ville vi 
gerne også understrege vor 
nære tilknytning til Dybbøl 
Mølle. Markeringen af 
jubilæet indeholdt da også 
rundvisning på Historie-
centret med de nye spæn-
dende aktiviteter og byggeri-
er i den lille skanse, hvor der 
nu er både soldaterbarakker, 
blokhus og meget andet.  
 
Og så naturligvis en rundtur på møllen, der des-
værre ikke ser så pæn ud i øjeblikket på grund af 
en fejlagtig overfladebehandling i forbindelse 
med restaureringsarbejdet. 
 
Vi er stadig stolte af det store arbejde, vore for-
gængere gjorde for at få møllen til at blive det 
nationale klenodie, vi kender i dag. Vi er stolte af 

de mange tiltag, vore forgængere gennemførte 
for at hjælpe soldaterkammerater og deres fami-
lier den gang, hvor der ikke var et socialt sikker-
hedsnet spændt ud under alle, sådan som vi 
kender det i dag. 

Præsidentens hjørne 

 
Den gang og tidligere var der et meget kontant 
behov for soldaterforeningerne. Den gang var det 
naturligt, at man gav penge til andre, der havde 
det ringere, at man støttede de, der var svagere. 
Det var jo det, der var med til at skabe soldater-
foreningsbevægelsen, at man påtog sig disse 
opgaver. 
 
De fleste af sådanne opgaver har vort samfund 
overtaget, og man kan sige, at vi nu giver hjæl-
pen gennem skatten, og dermed må vi jo også 
tilsvarende erkende, at der ikke længere er det 
oprindelige behov for soldaterforeningerne. Der 
er ikke længere værnepligtige, der lider nød, der 
er ikke fattige krigsveteraner eller deres familier, 
der kun kan overleve, hvis soldaterkammerater-
ne hjælper dem. Så der er ikke længere et socialt 
betinget behov for en særlig indsats fra soldater-
foreningernes side. 
 
Men hvad er der så? Er vi overhovedet til noget? 
Er vi noget? Er det sådan, at vi kan siges at have 
løst den opgave, vi selv satte os for at løse? 
Eller er det måske sådan, at vi for længe siden 
burde have redefineret vor opgave og rolle? 
 
På et enkelt område er der klart en opgave, vi 
aldrig bliver færdige med, og det er støtten til 
danske soldater her og i internationale missioner. 
I disse år, hvor Danmark med sin aktive uden-
rigspolitik er meget engageret i internationale 
operationer, er det helt klart kammeratstøtteord-
ningen og tilsvarende engagementer, vi skal støt-
te. 
 
Jeg vender derfor tilbage til mine spørgsmål. Er 
det på tide, måske på høje tid, at vi går i tænke-
boks og prøver at definere en rolle for fremtidens 
soldaterforeningsbevægelse, så vi også fremover 
kan være stolte af den indsats, soldaterforenin-
gerne yder, både som ambassadører for Forsva-
ret og som bagland for vore soldaterkammerater.  
Det beder jeg alle gøre sig nogle tanker om. 
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Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 28 tilsluttede landsforeninger med 38.700 med-
lemmer inden for soldaterforeningsbevægelsen i Hæren. 
 
Landsrådets adresse:    Nyhedsbrevets redaktion og administration: 
Rigensgade 9, porten th.   Solagervej 4, 4653 Karise 
1316 København K   tlf. 56 78 85 14  -  20 24 86 33 
    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 ny-
hedsbrevet via maildistributionslister eller pr. post. 
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.  
 
 
 

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

 
    
Oktober 11. okt. KSS Samvirke – København Soldatens Dag på Frederiksberg Rådhus 
 24. okt. De Blå Baretter FN-dagen markeret landet over 
 18. okt. Danske Soldaterforeningers Landsraad Fondsbestyrelsesmøde i S&O Fond 
    
November 5. nov. De Danske Garderforeninger Årgangsparade på Livgardens Kaserne 
 7. nov. De Blå Baretter Parade for 50 året for UNEF 1 i Fredericia 
 21. nov. DSM – Koordinerende ledergruppe Ledermøde i Købwenhavn 
 23. nov. Danske Soldaterforeningers Landsraad Præsidiemøde i Odense 
    
December 7. dec. Danske Livregiments Soldaterforening Markering af regimentets 243 års dag i Ka-

stellet 
 
 

 

Hendes Majestæt Dronningen i Struer 
 

Mandag 4. september stod Struer på den 
anden ende med Dronningemodtagelse 
på Struer Havn.  
På grund af vejret måtte Dannebrog sejle 
til Struer dagen før. Der var strid vesten-
vind. 
Kort før modtagelsen begyndte det at 
regne, men præcis på ankomsttidspunk-
tet kl. 10.00 standsede regnen, og solen 
kom igennem! 
 
Dronningen hilste på de fremmødte 
VIP’er, fanekommandoet fra Jyske Dra-
gonregiment samt soldaterforeningernes 
faner.  
Efterfølgende kom Gardehusareskorten 
frem på kajen med en åben karet, og 
regentparret og borgmesteren med frue 
tog plads i kareten. Turen gik rundt i 

byen og til Rådhuset, hvor der var en særlig velkomst fra byen.  
De efterfølgende dage var der modtagelse i Holstebro, Lemvig og Hvide Sande. 

 Sven-Erik Bolt Magnussen 

Nyhedsbrevet Vedetten udsendes af 
 

Danske Soldaterforeningers Landsraad 
Protektor:  Hendes Majestæt Dronningen 
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Landsrådet fyldte 70 år! 
 
Danske Soldaterforeningers Landsraad kunne fredag 8. september markere sin 70 års dag. 
Dagen blev markeret i forbindelse med et Formandsrådsmøde på Sønderborg Kaserne, blom-
sternedlæggelse på Dybbøl Banke, besøg i Historiecenteret, modtagelse af borgmester A.P. 
Hansen i den smukke byrådssal i Sønderborg, og en festmiddag på Sønderborg Slot.  
 
Vedetten bringer her en fotomontage fra dagen: 
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Hædersbevisninger i Landsrådet 
Fortjensttegn 

i bronze 
Fortjensttegn 

i sølv 
Æresplakette  

Tillykke! 

 

 

 
Arno Jeppesen 

 
Militærpolitiforeningen  

I Danmark 
 

2. september 2006 

 
Jørgen Petersen 

 
Luftværns-Artilleri-Foreningen 

 
18. september 2006 

 
 
 

 
Jarmo Merinen 

 
Finske Försvarsgillenas 

Förbund 
 

29. september 2006 
 

(Fratrædende verksamhetsledare 
gennem 35 år i forbundet) 

 
 

 
 
 
Folk & Forsvars nyhedsbrev 
Danske Soldaterforeningers Landsraad er med hele sin organisation medlem af Folk & Forsvar. 
Folk & Forsvar udsender – tilsvarende Landsrådet – hver måned et elektronisk nyhedsbrev.  
I Folk & Forsvar supplerer dette nyhedsbrev temabladet, der normalt udsendes 4 gange årligt. 
For at sikre landsforeningernes medlemmer den bredest mulige nyhedsformidling er det besluttet, at Vedetten i frem-
tiden suppleres med nyhedsbrevet fra Folk & Forsvar. 
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Med Kammeratstøtteordningen til Kroatien 
 

Tiden læger alle sår! ……eller gør den? 
 
Af Preben Sloht Nielsen 
SHO DANBAT 8  
 
Den 19. august 2006 mødtes 47 personer i Vordingborg for at begive sig ud på en rejse tilbage i fortiden, 
nemlig et besøg i det tidligere indsatsområde for danske FN-styrker i det tidligere Jugoslavien, nærmere 
betegnet Sektor Nord og Den Danske Bataljons (DANBAT) område i Krajina.  
Deltagerne var veteraner fra missionerne samt deres nærmeste pårørende. Rejsen ville give mulighed for 
at gense områder og genopleve nogle af de oplevelser og påvirkninger, man havde været udsat for under 
udsendelsen. 
 
Ved det seneste forsvarsforlig blev soldaterforeningen ”De Blå Baretter” udpeget som ”tovholder” for et 
budget på 2 millioner kroner årligt til ”det arbejde foreningen gør til støtte for personel, som har været 
udsendt i international tjeneste”. Det betyder, at ”Kammeratstøtteordningen” nu har faste midler til rå-
dighed, og at indsatsen gælder alle, der har været indsat i international tjeneste under Forsvarsministeri-
et, det vil sige personel fra Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Hjemmeværnet samt politiet og Beredskabs-
korpset. 
 
Formålet med rejsen var at give den enkelte og de nærmeste pårørende mulighed for at forstå, hvad der 
skete, og de påvirkninger det har haft på den enkelte, samt at forsøge at forstå meningen med det, eller i 
det mindste lære at leve med det ved at se, at indsatsen har været med til at gøre en forskel for de, der 
er tilbage i området. 
 
Øm bagi – men højt humør! 
Turen varede 9 dage med start i Vordingborg, hvor et 
lille grillparty skulle give deltagerne mulighed for at 
lære hinanden at kende. Efter en præsentationsrunde 
var kimen lagt til mange gode samtaler, og selv om det 
var hyggeligt, var alle tidligt til køjs, da vi startede tu-
ren tidligt søndag morgen.  
 
Vi kørte derned i en tourbus, og turen varede to dage 
med overnatning i Tyskland. Valget af transportmiddel 
bundede i ønsket om, at man kunne nå at lære hinan-
den rigtigt godt at kende, inden man skulle i indsættel-
sesområdet og her konfronteres med sine oplevelser og 
evt. traumer. Det var hårdt men givtigt, da alle lærte 
hinanden bedre at kende, fik dannet de grupper, der 
skulle ud på egen hånd, og vi fik slebet kanterne til. Så 
selv om det var med en øm bag, var det med højt humør, om end stadig med en vis spændt fornemmel-
se, at vi ankom til det tidligere hovedkvarter for Sektor Nord i Topusko, hvor hotellet blev vor base for de 
næste fire dages oplevelser.  

Hotel TOPLICA var vores base 

Efter indkvartering og middag samledes alle i et lokale, som holdet havde fået tildelt for hele perioden, og 
her blev alle introduceret til de kommende dages ture samt fik baggrunden for hele operationen ridset 
op.  
 
Samme oplevelser at drøfte 
Ved ankomst til Zagreb skilte vi seks mand ud, som skulle være chauffører de næste dage, og de hente-
de seks minibusser. Disse blev anvendt tirsdag og onsdag, hvor man i grupper på op til ni personer kørte 
til ens tidligere område i Krajina.  
 
Holdene var sammensat af kammerater fra de tidligere hold, således at man kunne støtte hinanden og 
havde nogen, der havde de samme oplevelser at drøfte.  
Hver aften mødtes man så til middag og efterfølgende samling, hvor der blev holdt foredrag over relate-
rede emner, og ikke mindst fik vi drøftet dagens oplevelser igennem, inden vi kunne samles i gruppen 
eller bare trække sig tilbage og bearbejde dagens indtryk med sine pårørende. 
 
Alle beskrev efterfølgende sine indtryk. Eksempelvis et udsagn fra en af deltagerne: 
 
”En meget stærk tur med stærke og vedkommende oplevelser. Stor betydning at have oplevelser sam-
men med sin ægtefælle og at høre de andres oplevelser. Mange har været gode til sætte ord på. Stærkt 
med den tryghed, der er i en så sammensat gruppe – der er ikke rangforskel, og alle er åbne om reaktio-
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ner og oplevelser. Ægtefæller kan bedre sætte sig ind i, hvad der er foregået, kan forstå reaktioner og 
arbejde med på helingsprocessen”. 
 

Turen gav også lejlighed til at mindes 
de, der betalte den højeste pris for 
friheden, nemlig livet.  
Tidligere feltpræst Kristian Bork Søren-
sen var med på turen og forestod en 
mindehøjtidelighed i Dvor, hvor tab fra 
både DANBAT 7 og 8 samt Observa-
tørmissionen blev mindet, ligesom 
tankerne blev sendt til de, der blev 
såret både fysisk og på sjælen. 
 
”Det har været væsentligt at mindes 
og ære de af vore kammerater, som 
betalte den højeste pris. Det løftede 
hele arrangementet op på et højere 
niveau. 
Vigtigst for mig var dog, sammen med 
”mit team”, at kunne køre op i den 
bjergkæde, som hedder ”Mala Kapel-
la”. At køre ad den rute, som min ef-
terfølger kørte den dag, han blev 

dræbt få dage efter sin overtagelse af funktionen. Videre, sammen med ”mit team” til minde om og ære 
for ham, at  lægge en buket i de danske farver. Efter denne lille, men værdige ceremoni kom min kone, 
som har fulgt mig tæt hele vejen, hen til mig og sagde ”Så blev ringen sluttet”.  

Preben Sloth Nielsen ved hovedvagten i Kostanica 

Ja, ringen blev sluttet. Jeg fik skrevet det sidste kapitel i min Balkanhistorie efter to års oplevelser derne-
de. En rigtig og værdig afslutning”. 

 

En lille – men værdig ceremoni 

”Det var godt at være i området igen, og at alt var roligt og frede-
ligt. Turen til vor gamle lejr var befriende, og vi fik talt om vore 
oplevelser og endelig gjort det, som vi har tænkt på så længe, at 
mindes og ære vore kammerater, der faldt her i lejren. Vi lagde 
under mindehøjtideligheden to buketter i Dannebrogs farver for 
vore dræbte kammerater.  
Billederne i hovedet blev sat i album, det var godt at være ude 
sammen med folk fra de andre hold.  
Jeg vil anbefale turen til alle, der stadig har bogen åben”. 
 
Der arrangeres årlige ture 
Oven på disse stærke oplevelser gik turen torsdag til nationalpar-
ken i Plitvice, hvor den storslåede natur gav tid til eftertanke og 
bearbejdelse af oplevelserne fra de foregående dage. 
 
Fredag gik turen til Zagreb, der for mange var et fjernt mekka. 
Den smukke gamle by viste sig dog ikke fra den bedste side, idet 
regnen for første gang stod ned ”i staver”, men vi fik alligevel en 
oplevelse ud af det. 
 
Lørdag påbegyndtes hjemrejsen, der igen, med overnatning i Tyskland, tog to dage, så det var et træt 
hold både psykisk og fysisk, der nåede Vordingborg søndag aften.  
Hjemturen blev brugt til at drøfte oplevelser, skrive dagbog og samle billeder m.v. fra turen, således at 
det kunne lægges ud på KSO-hjemmesiden straks efter hjemkomst.  
Du kan læse i detaljer om turen og se billeder herfra på www.80608030.dk, ligesom du kan kontakte 
KSO, hvis du er interesseret i at deltage i en sådan rejse.  
Der arrangeres p.t. en tur årligt til Kroatien og Sarajevo.  
 
Turen gør en forskel 
Afsluttende vil jeg mene, at konceptet med at gense det område, hvor man har haft voldsomme oplevel-
ser, er helt rigtigt, og muligheden for at have sin nærmeste pårørende med er en nødvendighed for et 
godt udbytte. 
 
Tak til såvel Folketinget, Forsvaret som Kammeratstøtteordningen for at gøre dette muligt. 
Tak til deltagerne for godt kammeratskab og støtte. Har man tanker og følelser, der endnu ikke er blevet 
bearbejdet, så gør denne tur en forskel, og med denne hjælp, ja så tror jeg tiden kan læge alle sår. 
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Ulrik Kragh på ny i Folketinget 

 
Folk & Forsvars bestyrelsesmedlem, Ulrik Kragh (V) – kommitteret for Hjemme-
værnet, er efter 1½ års ”fravær” atter tilbage i Folketinget. 
Ulrik Kraghs tilbagevenden som folketingsmedlem er muliggjort i forbindelse med, 
at venstrepolitikeren Jens Rohde forlader Folketinget for 1. januar 2007 for at bli-
ve radiodirektør. Ulrik Kragh indtræder fra sin suppleantplads. 
  

 
Erhvervspraktik i Forsvaret er stadig populært 
 
Landets skoleelever er fortsat helt vilde efter at smage på tilværelsen i det danske forsvar. Omkring 
6.000 skoleelever prøver kræfter med Forsvaret hvert år. Og hvert år må Forsvaret af kapacitetsårsager 
sige nej til en del interesserede skoleelever. 
 
Forsvaret tilbyder hvert år lidt over 6.000 praktikpladser, fordelt på 15 forskellige tjenestesteder landet 
over. Det er Hæren, der med omkring 4.000 elever står for størstedelen af erhvervspraktikpladserne, 
men der er også muligheder i Søværnet og Flyvevåbnet. 
 
Som erhvervspraktikant i Forsvaret får skoleeleverne lov til i 5 dage at snuse lidt til, hvordan det er at 
være soldat. De bliver udstyret som rigtige soldater, får uniform og andet udstyr. 
I praktikugen er verber og brøker skiftet ud med bivuakbygning, løb og march. Man lærer at stå tidligt 
op, at overnatte i felten og få prøvet nogle af sine grænser af. 

Fko-nyt 
 

Opbakning til soldaterne i Afghanistan  
 
Forsvarsminister Søren Gade præciserede den 6. september forholdene omkring den militære strategi i 
Afghanistan, der er NATOs vigtigste siden Den kolde Krig.  
- Taleban har flere gange, inden ISAF rykkede ind i området, svoret, at man ville gå hårdt til de nye styr-
ker for at skræmme dem, og for at afprøve NATO-landenes viljefasthed. Hvis Talebans offensiv fører til, 
at vi trækker soldaterne tilbage, så vinder Taleban, og så får de endnu mere blod på tanden, sagde mini-
steren. 
Forsvarsministeren udtalte stolthed over de danske soldaters indsats i Afghanistan. De skal  have en 
utvetydig og klar opbakning til det videre arbejde, som bliver både udfordrende og vanskeligt, fastslog 
ministeren.  
I Forsvarsudvalget sagde Per Kaalund (S), at den offentlige kritik fra en hjemvendt kaptajn af Reserven 
ikke har været generelt dækkende for situation i Afghanistan. Vi støtter fortsat missionen. Vi har den 
sikkerhed, som vi optimalt kan opnå, fastslog Per Kaalund. 
 
Soldaterne i Afghanistan tog til genmæle 
De danske soldater i Afghanistan har i skarpe vendinger tilbagevist kritik fra deres tidligere delingsfører, 
som offentligt har kritiseret indsatsen i Afghanistan.  Soldaterne tog i september i et brev til pressen og 
politikerne til genmæle mod kritikken fra kaptajn Sebastian Mernild. Kaptajnens kritik rejste en del poli-
tisk debat. 
 
Forsvarschef Jesper Helsø lovede som opfølgning på den rejste debat, at Hold 2, der i øjeblikket indsæt-
tes i Afghanistan, vil være bedre uddannet. HOK har justeret sin uddannelse på baggrund af erfaringerne 
fra Hold 1.  
Hold 2 får bl.a. træning i at bruge let morter og køre med pansrede køretøjer på bælter.  
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Folk & Forsvar udbyder bogen ”I krig for freden” … 
 
Med økonomisk tilskud fra Forsvarsministeriet udgiver Folk & Forsvar nu bogen "I krig for fre-
den". 
 
Bogudgivelsen medvirker til markeringen af, at det den 7. november 2006 er 50 år siden man 
oprettede det første danske FN-kommando.  
De danske enheder indgik i UNEF som en del af den dansk-norske DANOR-Bataljon. 
 
Bogen rummer en lang række faktuelle oplevelser og holdninger fra danskere, der var med til 
at gøre en forskel for verdensfreden, og som på et personligt og menneskeligt plan netop kan 
sætte vore 50 års flotte FN-arbejde i fokus. 
 
Bogen bærer interessante forord af udenrigsminister Per Stig Møller, og generalløjtnant K.G.H. 
Hillingsø har bistået med at kæde de faktuelle beretninger sammen. 
 

 
 
Interesserede vil straks ved udgivelsen kunne anskaffe denne spændende bog.   
Bogen distribueres vederlagsfrit mod dækning af Folk & Forsvars udgifter til porto, forsendel-

sesemballage og ekspedition – beregnet til kr. 100,00. 
 
Bogen kan rekvireres ved indbetaling af beløbet eller overførsel via homebanking på Folk & 

Forsvars konto i  

Danske Bank, konto 4400 - 4400 139 563, eller på 

girokonto 103 6300, 

  

Folk & Forsvar, Trommesalen 3, 1614 København V. 
 
Opgiv venligst tydeligt navn og adresse ved indbetalingen, og anfør ”FN-bogen”! 
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Kommende arrangementer i Folk & Forsvar 
 
Oktober: 
 
05.10.06 
Folk & Forsvar i Århus afholder kl. 19.00 møde med Forsvarsminister Søren Gade i Hjemmeværnets 
lokaler på Grimhøjvej i Brabrand. Emner: Det nye beredskabsforlig, forligsimplementeringen og Forsva-
rets internationale engagement.  
 
06.10.06 
Forretningsudvalgsmøde kl. 08.00 i Trommesalen 
 
11.10.06  
arrangerer Folk & Forsvar i Fyns Amt foredragsaften på "Dannevirke" med kaptajn B.L. Pedersen, der 
vil berette om missionens forhold i Irak og om forholdene for den irakiske befolkning. 
 
KSS Soldaterforeningernes Samvirke i København arrangerer "Soldatens Dag" kl. 18.00 på Frederiks-
berg Rådhus. 
 
23.10.06  
kl. 19.30 er Folk & Forsvar i Ringkøbing og Viborg Amter inviteret til besøg i Beredskabscenteret i 
Herning. Her skal man se og høre om nationalt og internationalt beredskab - samt konsekvenserne af det 
nye Beredskabsforlig. Amtsbestyrelserne opfordrer til, at interesserede noterer sig dagen allerede nu. 
 
25.10.06 
Folk & Forsvar på Bornholm afvikler et offentligt fyraftensmøde på Konferencecenter Hoffmann i Rønne 
over temaet terrorbekæmpelse m.v. - Indlægsholdere: Kristian Pihl Lorentzen, MF (V) og 
pens.chefkriminalinspektør Hans J. Bonnichsen. 
 
28.10.06 
Åbent Hus i KASTELLET med markering af 342 års fødselsdag 27.10.06, - koncert, udstillinger m.v. 
 
November: 
 
07.11.06 
50-året for udsendelse af de første danske militære styrker i fredsbevarende operationer - UNEF 1 til 
Gaza - markeres ved en stor parade i Fredericia. Soldaterforeningen DE BLÅ BARETTER er "tovholdere" 
på arrangementet, der bl.a. indeholder en parade formeret i Østervoldgade, hvori indgår soldaterfor-
eningsfaner fra hele landet. Slesvigske Musikkorps medvirker, og der indgår i paraden et æresdetache-
ment fra Telegrafregimentet på Ryes Kaserne.  
Veteraner fra Hold 1 - herunder også norske veteraner - samles denne dag i Fredericia. 
Stævnet får besøg af Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, Forsvarsministeren, Forsvarschefen m.fl., og 
Byen Fredericia tager imod på Det Gamle Rådhus, hvor der er reception. 
Samme dag lægges der en krans på Chefen for UNEF 1, oberst Carl Engholms grav i Viborg. 
 
15.11.06 
Bestyrelsesmøde kl. 16.00 - Vesterbrogade 6 D 
 
 
Arrangementsoversigten er i øvrigt løbende opdateret på www.folkogforsvar.dk  
Vi opfordrer amter og medlemsorganisationer til løbende at orientere Sekretariatet om kommende aktiviteter - og 
huske en tilbagemelding efter aktiviteterne! 
 
 
 
 

Til den nye kalender: 

Nytårsgudstjenesten 
Søndag 7. januar afvikler Folk & Forsvar nytårsgudstjeneste i Kastelskirken kl. 14.00. 
Hærprovst Ole Brehm Jensen vil som tidligere år forrette gudstjenesten.  
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50-år i fredsbevarende operationer 
 

Temahjemmesiden www.fnsoldat50aar.dk er nu 
aktuel med informationer, baggrundsviden, interwievs m.v. 

Hjemmesiden vil foreløbig være ”oppe” til primo 2007 og vil 
ikke mindst henvende sig til de yngre aldersgrupper. Der er 
rettet henvendelse til alle landets skoler med opfordring til 
at benytte lejligheden til at lægge dette særlige tema ind i 

undervisningsplanen for 7.-8. og 9. klasse. 
 
Men hjemmesiden er ikke alene forbeholdt skolebørnene. Den er også målrettet på 
deres forældre, lærerne og ”nysgerrige danskere”! 
  
 
Andre nyheder 
 
Regentparret besøgte Forsvarskommandoen 
Forsvarsstaben og Forsvarets Mediecenter fik fredag 15. september 
besøg af Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed 
Prinsgemalen i anledning af indflytningen i Søarsenalet på Holmen. 
Regentparret ankom kl. 10.00 på kajen foran Kongeporten og blev 
modtaget af Forsvarschefen, General Jesper Helsø. Majestæten 
inspicerede et æreskommando fra Livgarden og de opstillede 
medarbejdere fra Forsvarskommandoen. 
Efterfølgende blev regentparret vist rundt i området, som 
Forsvarsstablen og Forsvarets Mediecenter flyttede ind i den 24. juli. 
 
Det er planen, at Regentparret på ny skal besøge Forsvars-
kommandoen i 2009, når indflytning og ombygning til den tid er 
tilendebragt. 
  
Få dage efter - tirsdag 19. september - afsluttede Regentparret i 
øvrigt sommerens mange sejladser med ”Dannebrog”. Dronning 
Margrethe og Prins Henrik gik på afslutningsdagen ombord på skibet kl. 12.00, hvor der blev holdt hav-
nefrokost. Midt på eftermiddagen gik regentparret på ny fra borde, og sæsonen afsluttedes behørigt med 
salut fra Batteri Sixtus kl. 15.00. 

FKO-Nyt 
 

 
Folk & Forsvar på Bornholm på virksomhedsbesøg 
 

Folk & Forsvar på Bornholm var lørdag 16. september 
inviteret til ”sensommertræf” på en af Bornholms store 
virksomheder, Beck Pack System A/S – hos direktør Roar 
Schou (fotoet), der er præsidiemedlem i Folk & Forsvar. 
 
Roar Schou berettede om sit liv. Som udlært maskinar-
bejder var det naturligt for Forsvaret at placere ham i 
Hærens Tekniske Korps. Senere gik han ind i Hjemme-
værnet som våbenmekaniker og afsluttede denne del af 
sin karriere i 1970 som oversergent. 
Efter yderligere uddannelse kom han i 1991 til bølgepap-
fabrikken i Rønne og har medvirket til at udvikle denne 
fabrik til den status, den har i dag – storfabrikation af 
fryseemballage til bl.a. fiskeindustrien i Beck Pack Sy-
stem A/S, der beskæftiger 50 mennesker. 

Roar Schou’s interesse for sikkerheds- og forsvarspolitiske forhold – ikke mindst det bornholmske total-
forsvar – har bragt ham ind i såvel Interforce som i Folk & Forsvars præsidium. 
En snes medlemmer af Folk & Forsvar på Bornholm fik en god dag i Roar Schous selskab. 
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Ny præsident i Forsvarsbrødrene 
 
Forsvarsbrødrene har på sit landsbestyrelsesmøde den 22. september 2006 i Fredericia valgt 
ny præsident – pensioneret oberst Karl Erik Nielsen. 
Den nye præsident afløser Peter Thygesen, der har varetaget funktionen siden 1999. 
 
 
Nye interessante bøger 
 

 
2. verdenskrig Atlas 
Bogen er en visuel guide til en kompleks og geografisk omfattende kon-
flikt. På mere end 160 specialtegnede kort følges troppernes bevægelser 
til lands, til vands og i luften. 
2. verdenskrig ændrede jordens overflade for bestandigt. I 9 hovedkapit-
ler, alle udstyret med udtømmende kort og fotos, afdækkes og analyseres 
krigens forløb fra optakten i 1939 til krigens allersidste dage. 
 
Forfatterne er David Jordan & Andrew Wiest. Oversætter er Peter Skeel. 
256 sider indbundet, udgivet på Aschehoug, kr. 299,00. 
 

 
Vietnamkrigen – Nederlag og sejr 
I marts 1965 pløjede amerikanske landgangsfartøjer sig op på stranden 
ved Da Nang og landsatte de første officielle amerikanske landtropper i 
Vietnam. Der skulle gå 8 blodige år, før den sidste amerikanske soldat 
forlod landet igen. 
Bogen opruller det politiske drama før og under Vietnamkrigen og dykker 
ned i slag, offensiver og enkeltbegivenheder.  
Man følger amerikanske soldater på patrulje i junglen og på orlov i Saigon 
– samt Viet Cong i lynangreb på amerikanske baser. Endelig følges krigen 
videre til Laos og Cambodja, til den turbulente hjemmefront i USA og til 
kampenes dramatiske ophør. 
 

Forfatter er Nigel Cawthorne. Udgivet af Diorama Forlag, 240 sider, kr. 279,00. 
 
 
 
 

Presseklip 
 
Skulderklap til de danske soldater 
Folk & Forsvars amtsformand på Bornholm, Ernst A. Grunwald, havde 12. september 2006 et læserbrev i 
”Bornholms Tidende” med kommentarer til forholdene for de danske soldater i Afghanistan og Forsvars-
ministerens besøg ved styrkerne. 
Grunwald opfatter ministerens besøg som et velfortjent skulderklap til soldaterne. Personellet har oplevet 
og mærket krigens alvor og betalt prisen i adskillige skarpe træfninger med såret personel, - men heldig-
vis har ingen af dem betalt med livet, konstaterer Grunwald. 
 
Danskerne har vænnet sig til krig! – siger medieforsker 
Danskerne har vænnet sig til krig og til, at danske soldater mister livet. Medieforsker Mark Ørsten fra 
RUC siger til Berlingske Tidende, at det er ”blevet normalt, at også danske soldater dør i krig. Det går 
derfor ud over pressens fortsatte nyhedsværdi i reportagen. Interessen fra medierne til krigen i Irak og 
Afghanistan er faldet markant, og i forbindelse med de seneste dødsfald har medierne i modsætning til 
tidligere kun bragt korte nyheder, der nøgternt konstaterer, at endnu en dansk soldat har måttet lade 
livet.  
Der skal betydeligt mere til at få danskerne op af stolene. Vi er blevet mere kyniske, siger Henrik Jensen 
fra RUC.  
 
Klar til at sende jægere og frømænd 
Danmark er klar til at sende jægersoldater og frømænd til Afghanistan, hvis man skulle bede herom, og 
hvis Regering og Folketing siger ja, siger forsvarsminister Søren Gade.  
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Endnu har hverken USA eller NATO dog bedt om forstærkning i form af jægersoldater eller kampfly.  
Til Berlingske Tidende siger ministeren den 15. september, at Norge har sagt nej til at sende flere solda-
ter til den sydlige del af Afghanistan.  
 
Øget fokus på sikkerhed i Afghanistan 
Forsvarsordfører Hans Kristian Skibby (DF), skriver den 11. september i Berlingske Tidende, at han er 
glad for den øgede fokus på sikkerheden for de udsendte soldater. Det næste hold til Afghanistan overve-
jes udsendt med 15 bæltedrevne pansrede mandskabsvogne af typen M 113 G3 med forstærket pansring 
og nyt kommandosystem og udstyr til neutralisering af vejsidebomber. 
 
Husk hvorfor vi er der! 
David Frost, Storbritanniens ambassadør i Danmark, skriver den 7. september i Politiken, hvorfor koaliti-
onen er til stede i Afghanistan. Kofi Annan har sagt i januar i år, at Afghanistan fra at være et land holdt 
som gidsel af terrorisme og terrorister, er landet i dag et spirende demokrati. I løbet af fem år har afgha-
nerne siden Talebans fald genopbygget landet og gennemført valg. Sidste år var den økonomiske vækst 
14 procent. Men den afghanske befolkning har brug for sikkerhed, og derfor deltager både Danmark og 
Storbritannien på landets opfordring fra en folkevalgt afghansk regering i at tilvejebringe denne sikker-
hed.  
Derfor er NATO-tilstedeværelsen så væsentlig, skriver ambassadøren. 
 
Er terror glamour? 
Forfatteren Salman Rushdie, der i mange år har skrevet om terrorisme, reflekterer i det tyske magasin 
Der Spiegel over, hvorfor tilsyneladende almindelige unge mænd griber til terror. Lenin beskrev engang 
terrorisme som småborgerlig eventyrlyst, men også opdragelse og flokmentalitet spiller en stor rolle. 
Nogle føler sig tiltrukket af vold, og andre mener, at terrorisme er glamourøs. Faktisk en fascination af 
døden hos mange selvmordsmænd, skriver Politiken 7.september.  
I samme åndedrag siger Rushdie, at terror selvfølgelig ikke kan retfærdiggøres, men ofte har udgangs-
punkt i uretfærdighed. 
 
Krig først – dernæst fred! 
Jens Ellekær, civiløkonom, skriver den 5. september på Berlingskes debatsider, at fredsoprettelse er poli-
tikernes opgave, og at soldaterne skal skabe den militære afgørelse, der danner grundlag for politikernes 
arbejde. Inden politikerne begynder at forføre sig selv og deres befolkninger med ideen om fredelig og 
humanitær anvendelse af militær magt, bør de se i øjnene, at der sjældent findes lette genveje i krig. 
General William Tecumseth Sherman, der udkæmpede nogle af den amerikanske borgerkrigs mest bruta-
le kampagner, sagde: Ethvert forsøg på at gøre krig nem og sikker vil resultere i ydmygelse og katastro-
fe. 
 
Dementi af myter 
Folketingsmedlem Kristian Pihl Lorenzen (V) skriver på sin hjemmeside, at han sidst i august var til møde 
i Forsvarsministeriet for at drøfte situationen hos de danske styrker i Afghanistan og den risikofyldte op-
gave, de er udsendt til.  
Pihl Lorenzen benytter lejligheden til at dementere de mange myter om den danske styrke i Musa Qala.  
Det er fuldstændig forkert, at den danske styrke skulle være blevet evakueret. Tværtimod blev den dan-
ske styrke efter 5 ugers fornem indsats afløst af en britisk styrke efter ganske normal praksis i et missi-
onsområde.  
Opgaven for de danske politikere er at sikre opbakning bag de danske soldater, der arbejder og kæmper 
under vanskelige vilkår, og ikke at skabe flimmer på skærmen, skriver Pihl Lorentzen.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Redaktion: 
 
 
Ole Bennekou, generalsekretær 

Claus Arboe-Rasmussen, informationschef. 
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