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Præsidentens hjørne 

 
Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: 
 

 
Soldater –  
vi er stolte af jer! 
 
For nogle dage siden forlød det i 
pressen, at de danske soldater i 
Helmand provinsen i Afghanistan 
nærmest måtte flygte ud af den 

midlertidige lejr, hvorfra de opererede. 
  
Vi tror normalt alle sammen på det, vi ser i fjern-
synet eller hører på radioen. Derfor virker en 
sådan melding umiddelbart sandfærdig, og alle 
de, der ikke hører eller læser mere, vil automa-
tisk få dette førstehåndsindtryk ind på nethinden 
som sandheden. Når man så borer lidt i sagen, 
og efterhånden som andre kilder kan berette 
andre indtryk, så opdager man, som i dette til-
fælde, at den første melding var i diametral mod-
sætning til sandheden. 
 
Det viser sig jo, at vore soldater har kæmpet 
fremragende, at vore soldater, på grund af dyg-
tighed (og vel nok også lidt held) har formået at 
holde egne tabstal nede på et minimum, samtidig 
med, at de har skabt så stor respekt om sig fra 
fjendens side, at han har trukket en del af føle-
hornene til sig. Det viser sig, at flytningen af de 
danske soldater var en planlagt del af den måde, 
operationerne gennemføres på. 
 
Jeg kan ikke lade være med at tænke på vore 
soldaterkammerater derude i Afghanistan. Hvor-
dan oplever de, at pressen herhjemme beskriver 
flugt og nærmest sammenbrud, at de ikke er 
opgaven voksen og så videre? Hvordan oplever 
vore kammerater, at politikerne er mere optaget 
af at hænge en oberst i Hærens Operative Kom-
mando ud for at give forvirrende tal om tabene 
på Talebans side? 
 
Hvorfor er der ingen i Danmarks top, der i stedet 
springer op og råber, så højt de kan:  

Kære soldater i Afghanistan. I gør det frem-
ragende, I viser, hvad danske soldater kan 
og står for (som så mange gange før). Vi 
gav jer en opgave, hvor I kan sætte livet på 
spil, og I kvitterer med at løse den så flot 
som nogen kunne gøre det. Vi er stolte af 
jer. Vi støtter jeres færden, og vi glæder os 
over, at I har klaret jer så flot. Vi beder til, 
at fremtidige tab bliver så få som muligt, og 
vi vil aldrig glemme, at unge danske mænd 
og kvinder har det mod og den robusthed, 
som I har vist gennem jeres indsats i de 
forløbne uger. Tak for jeres indsats, I skal 
aldrig blive glemt.  
 
Nu kan det godt være, at jeg er blevet vel svul-
stig i min udtryksform, men jeg føler det dybt 
beskæmmende, at pressereportage, der vel skul-
le kunne forventes at være saglig og neutral, 
bliver iblandet kommentatorernes holdningspræ-
gede indslag, så den almindelige dansker har 
meget vanskeligt ved selv at udrede en fornuftig 
sandhed.  
Jeg synes det er beskæmmende, at politikerne 
snakker om undskyldninger, om at man skal 
kunne stole på tal fra Hæren, i stedet for at mar-
kere deres støtte til de udsendte soldater, for den 
sags skyld uanset om det går den godt eller 
skidt. Støtte skal de føle. 
 
Men vi i soldaterforeningsbevægelsen vil gerne 
tilsige vore udsendte soldaterkammerater vores 
fulde støtte, så vi vil gerne fortælle jer:  
 
Kære soldater i Afghanistan!  
 
I gør det fremragende. I viser, hvad danske 
soldater kan og står for. Vi gav jer en opga-
ve, hvor I kan sætte livet på spil, og I kvit-
terer med at løse opgaven så flot. Vi er stol-
te af jer. Vi støtter jeres færden, og vi glæ-
der os over, at I har klaret jer så flot.  
Vi beder til, at fremtidige tab bliver så få 
som muligt, og vi vil aldrig glemme, at unge 
danske mænd og kvinder har det mod og 
den robusthed, som I har vist gennem jeres 
indsats i de forløbne uger.  
 
Tak for indsatsen, I skal aldrig blive glemt.  
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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 

 
Sept. 2. sept. Danske Dragonforeningers Sammenslutning Jubilæumsstævne i Holstebro 
 2. sept. Telegraf-Regimenternes Soldaterforening Jubilarstævne på Høveltegård 
 2. sept. Militærpolitiforeningen i Danmark Jubilarstævne i Nørre Uttrup 
 9. sept. Danske Feltartilleriforeninger Årgangsjubilæum/Artilleridag i Ringsted 
 9. sept. Telegraf-Regimenternes Soldaterforening Jubilarstævne på Ryes Kaserne 
 9. sept. Danske Soldaterforeningers Landsraad Formandsrådsmøde og 70-års fødselsdagsar-

rangement i Sønderborg og på Dybbøl Banke 
 10. sept. KSS Samvirke – København 200 meter konkurrenceskydning på Kalvebod 
 22. sept. De Blå Baretter Repræsentantskabsmøde i Holstebro 
 23. sept. DSM-Ledergruppen Kontaktmøde med Samvirkerne  
 26. sept. DANILOG-Sjæl.Trænreg. Soldaterforening Jubilæumsstævne i Vordingborg 
 28. sept. Danske Soldaterforeningers Landsraad Nordisk ledermøde på Bornholm 
 29. sept. Slesvigske Fodregiments Soldaterforening Regimentets fødselsdag i Haderslev 
 30. sept. Dronningens Livregiments Soldaterforening Jubilarstævne på Nørre Uttrup Kaserne 
    
Oktober 11. okt. KSS Samvirke – København Soldatens Dag på Frederiksberg Rådhus 
 18. okt. Danske Soldaterforeningers Landsraad Fondsbestyrelsesmøde i S&O Fond 
 24. okt. De Blå Baretter FN-dagen markeret landet over 
    
November 5. nov. De Danske Garderforeninger Årgangsparade på Livgardens Kaserne 
 7. nov. De Blå Baretter Parade for 50 året for UNEF 1 i Fredericia 
 23. nov. Danske Soldaterforeningers Landsraad Præsidiemøde i Odense 
    
December 7. dec. Danske Livregiments Soldaterforening Markering af regimentets 243 års dag i Ka-

stellet 

 
Med venlig hilsen fra Californien! 
 
Landsrådets landsforening længst mod vest – The Soldiers Club of Northern California – har gennem en 
lang årrække haft Keld T. Helmuth som president. 
I forbindelse med mailudveksling med Landsrådet og HOK med henblik på at fremskaffe et nyt skilderhus 
til ”Kristiania Fælled” i Californien til erstatning for et meget udtjent skilderhus, der ikke kunne klare en 
sæson mere, har den gode president Helmuth meddelt, at han pr. 1. juli 2006 har trukket sig som presi-
dent for den californiske soldaterforening – og har overladt funktionen til Jacob Falkenberg. 
Keld T. Helmuth er i forbindelse med pensionering flyttet til nyt hus i Florida. Han holder kontakt med 
klubben (soldaterforeningen) ved lige og håber fortsat at modtage nyheder fra Landsrådet i Danmark – 
hvad han selvsagt vil gøre. 
Fra Danske Soldaterforeningers Landsraad skal der lyde et ”tak for indsatsen og samarbejdet” – vi ønsker 
dig et godt otium i det smukke Florida. 

Nyhedsbrevet Vedetten udsendes af 
 

Danske Soldaterforeningers Landsraad 
Protektor:  Hendes Majestæt Dronningen 
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… Set og sket blandt gamle soldater 
 

 
 

Slaget ved Lundby 
 
En af de knap så lyse episoder under Den Slesvigske Krig var slaget ved Lundby (i Nordjylland lidt sydøst 
for Aalborg) den 3. juli 1864. Det blev en meget sort dag i 1. Regiments historie. En træfning, der koste-
de regimentet 3 officerer, 4 underofficerer og 91 menige, der enten døde, blev såret eller taget til fange.  
 
Til minde om dem, der var med i slaget, blev der 3. juli 1914 rejst en 3 meter høj granitmindesten i 
Lundby.  
 

Igen i år på en meget flot solbe-
skinnet mandag 3. juli samledes 
borgerne i Lundby for at mindes 
de faldne ved denne træfning. 
Med en smuk faneborg fra de 
forskellige deltagende regimenter 
og soldaterforeninger var der 
deltagelse af Aalborgs Garnisons-
chef, Gardehusarregimentes chef, 
Løjtnantsforeningen, formanden 
for Danske Livregiments Solda-
terforening, Formanden for Sam-
virket i Aalborg, en repræsentant 
fra Forsvarsbrødrene, Hjemme-
værnet og Aalborg kommune 
samt Den danske Landsoldat. 
 
Kl. 10,00 samledes alle ved ste-
nen i Lundby med kransenedlæg-
ning. Efter kransenedlægningen 

kørte alle til Gunderup kirke, hvor der blev lagt kranse på fællesgraven for nogle af de faldne.  
Umiddelbart derefter var der mindegudstjeneste i Gunderup kirke. 
 
Det officielle program sluttede med en frokost i fællesteltet med over 100 deltagere. Inden frokosten 

opviste Den Danske Landsoldat 
en rekonstruktion på træfningen i 
Lundby den 3. juli 1864. 
 
Formanden for Lundbyfonden, 
Leo Christensen, bød velkommen 
til frokosten, og udover et dejligt 
traktement var der taler og fæl-
lessang. 
 
En stor tak til Leo Christensen og 
hans bestyrelse samt borgerne i 
Lundby for det flotte arrangement 
i Lundby.  
 
En stor og oplevelsesrig minde-
dag. 

Olav Vibild  
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Hædersbevisninger i Landsrådet 
Fortjensttegn 

i bronze 
Fortjensttegn 

i sølv 
Æresplakette  

Tillykke! 

 

 

 
Tommy Peder Chr. 

Jensen 
Hærens Tekniske Korps 

Soldaterforening 
12. august 2006 

 
Holger Kirkegaard 

Danske Dragonforeningers  
Sammenslutning 

12. august 2006 
 

Bent Hansen 
Danske Dragonforeningers  

Sammenslutning 
12. august 2006 

 
Børge Nielsen 

Den Danske  
Brigadeforening 

19. august 2006 
 

Benny Schaub 
Danske Feltartilleriforeninger 

26. august 2006 
 
 

 
Knud E. Olsen 

Danske Dragonforeningers  
Sammenslutning 

12. august 2006 
 

Hugo Møller Hansen 
Danske Dragonforeningers  

Sammenslutning 
12. august 2006 

 

Endvidere har Randers Dragonforening af 1906 modtaget en faneplade i forbindelse med sit 100 års 
jubilæum. 
 
 

75 år som gardehusar! 

 

200 meter pokalskydning 
 
Fællesskydeudvalget for soldaterforeningerne og Forsvarsbrødrene har udsendt proportioner for 200 me-
ter konkurrenceskydningen på 10-delt ringskive. Skydningen skal være afviklet inden udgangen af sep-
tember, og skydekort, deltagerlister og deltagerbetaling skal være modtaget i Skydeudvalget senest lør-
dag 30. september. 
Det fremgår af proportionerne, at den enkelte landsforening kan deltage med ubegrænset antal skytter. 
Skydningen skal overvåges af en neutral kontrollant, og skydekortene skal være underskrevet af kontrol-
lanten. 
Den udsatte pokal vindes af den af de 2 organisationer, der opnår det højeste sammenlagte pointtal for 
sine 50 bedste skytter. – God fornøjelse! 
 
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. 

98-årige Otto Rasmussen fra Stavnsholt er en rask 
gut! Han har været medlem af Danske Gardehusarfor-
eninger i 75 år! 
Dette imponerende jubilæum blev da også behørigt mar-
keret af den lokale Gardehusarforening i Frederiksborg 
Amt. 
Formand Bjarne Jensen og fanebærer Mogens Ejlersen 
mødte frem med fanen og gratulerede med det flotte 
jubilæum. 
Også i Danske Soldaterforeningers Landsraad kipper vi 
med flaget. Godt gået – gamle soldaterkammerat!  
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Uddannelsessystemet efter aftjent værnepligt 
 
De unge skal ikke straffes i uddannelsessystemet efter aftjent værnepligt og tjeneste i Forsva-
ret. Det fastslår forsvarsministeren efter en forudgående medietvivl herom. 
  

I forhandlingerne om velfærdsreformen indførtes en to-årsregel, 
der ville kunne afskære værnepligtige og tjenstgørende i forsvaret 
fra muligheden for at forbedre deres karaktergennemsnit ved hur-
tig optagelse på en videregående uddannelse, når den nye ordning 
træder i kraft. 
 
- Det har ikke været hensigten med velfærdsreformen, at en 
gruppe af unge stilles ringere i uddannelsessystemet, blot fordi de 

har stillet sig til rådighed for staten ved at aftjene værnepligt eller udsendes i internationale 
operationer, og det er regeringens opfattelse, at der skal gøres en undtagelse i forhold til to-
årsreglen i forbindelse med militærtjeneste, fastslår Søren Gade. 
 
  
Forsvaret afhænder 4 fartøjer 
 
Ifølge det forlig, som politikerne har indgået om dansk forsvar 2005-2009, skal forsvaret have 
færre Standard Flex skibe. Reduktionen er nu ved at være på plads. 
 
Forliget indebærer, at antallet af skibe skal skæres ned fra 14 til 10 skibe inden 2009. Det sker 
ved at overdrage tre skibe til Litauen – to nu og et senere - og 
ved at ophugge et skrog. Sværdfisken, som blev udvalgt til op-
hugning, blev forinden anvendt til at teste brandsikkerhed i glas-
fiberskibe. 

Alle genanvendelige dele – og dermed en væsentlig del af skibe-
nes værdi - er blevet fjernet fra de fire skibe. De forskellige kom-
ponenter og systemer kan nemlig genanvendes i søværnets øvri-
ge enheder, der næsten alle er opbygget efter det samme modul-
koncept. Det gælder også for de nye fleksible støtteskibe og de 
kommende tre patruljeskibe. Derfor er det i realiteten kun skibs-
skrogene, som afhændes. 

Litauen skal genopbygge skibene 
Tre skibe - Flyvefisken, Lommen og Hajen – er på vej til Litauen. 
Lommen vil imidlertid tidligst blive overdraget i 2008, når den er 
færdig som testplatform for kommando- og kontrolsystemerne til patruljeskibene. Skibene 
overdrages til litauerne i deres nuværende tilstand, - altså som de rene skibsskrog uden mili-
tære komponenter og systemer.  Den litauiske flåde skal betale alle udgifter i forbindelse med 
overdragelsen, blandt andet renovering og uddannelse. Derfor kommer skibene til at koste 
litauerne op mod 25 millioner kroner alt efter hvad de vælger at købe og installere i dem.         
(FKO-Info) 

Tre skibe - Flyvefisken, 
Lommen og Hajen – har 
kursen sat mod Litauen. 
Det sidste, Sværdfisken, 
skal ophugges. 
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Færre siger nej til værnepligten 
 
Der var flere end dobbelt så mange militærnægtere for 5 år siden som i dag. Den kortere vær-
nepligtstid kan være en af forklaringerne. Antallet af unge, der nægter at forrette tjeneste i 
forsvaret, var i 2002 på 914 militærnægtere, mens blot 188 har sagt nej til at aftjene deres 
værnepligt i det første halvår 2006. 
 
- Det er svært for os at vurdere, om der er sket en ændring i holdningen hos de unge. Eller om 
det bare er fordi, det er nemmere at overskue den korte værnepligtstid på 4 måneder, siger 
Peter Gandrup i militærnægteradministrationen til Ritzau. 
 
Hen ved 6.000 unge bliver i 2006 indkaldt til tjeneste i Forsvaret, medens 700 skal forrette 
tjeneste i Beredskabskorpset. 

 
Danmark i spidsen for europæisk terrorøvelse 
 
Beredskabsstyrelsen er vært for den europæiske beredskabsøvelse ”EU DANEX 2006” i dagene 
den 18.-22. september. Øvelsen tager afsæt i en række tænkte terrorhændelser. Kort efter 
terrorangrebet i Madrid den 11. marts 2004 vedtog EU-landene en solidaritetserklæring om 
gensidig støtte i tilfælde af terrorangreb og naturkatastrofer. EU afprøver derfor ofte landenes 
evne til at bistå hinanden på beredskabsområdet.  
 
I år er det Danmark og Sverige, der med Beredskabsstyrelsen i spidsen står for at øve det eu-
ropæiske beredskabssamarbejde. Øvelsen, der gennemføres full-scale, har fået navnet EU DA-
NEX 2006 og består af en række samtidige terrorhændelser, der finder sted i Korsør, Kastrup 
Lufthavn og Revninge i Sverige. 
 
- Formålet med øvelsen er primært at træne og forbedre eksisterende procedurer for alarme-
ring, modtagelse og indsættelse af international redningsassistance i tilfælde af en stor eller 
langvarig ulykke. Danmark har relativt få erfaringer med at modtage katastrofehjælp fra andre 
EU-lande. EU DANEX 2006 er derfor en god anledning til at træne procedurer og tackle pro-
blemer, der opstår i en sådan situation, siger Michael Elmquist, der er Beredskabsstyrelsens 
projektleder for EU DANEX 2006.  
Under øvelsen deltager redningshold fra seks EU-lande og flere danske kommunale rednings-
beredskaber samt hold fra det præhospitale beredskab.  
EU DANEX 2006 er medfinansieret af EU-midler.                                                       (BF-Info.) 
 
 
Kommende arrangementer i Folk & Forsvar 
 
September: 
 
07.09.06 
arrangerer Folk & Forsvar i Fyns Amt udflugt til Oksbøl. 
 
08.-09.09.06 
markerer Danske Soldaterforeningers Landsraad sit 70-års jubilæum ved et "udvidet” For-
mandsrådsmøde i Sønderborg med særligt arrangement og kransenedlægning på Dybbøl Ban-
ke. 
 
11.09.06 
arrangerer Folk & Forsvar i Frederiksberg-København og Københavns Amt besøg på et af For-
svarets nye tjenestesteder - Forsvarets Materieltjeneste i Ballerup. 
 
13.09.06 
YES - Folk & Forsvars Ungdomsudvalg - afvikler bestyrelsesmøde kl. 17.00 i Trommesalen. På 
programmet er nykonstituering af bestyrelsen samt debat om og fastlæggelse af foreningens 
aktiviteter i det kommende semester. 
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15.09.06 
Forretningsudvalgsmøde kl. 08.00 i Trommesalen 
 
16.09.06 
Folk & Forsvar på Bornholm arrangerer "sensommertræf" med familietur til den bornholmske 
virksomhed Beck-Pack-System i Rønne - kl. 13.00, hvor direktør Roar Schou (medlem af Folk 
& Forsvars præsidium) tager imod. 
 
30.09.06 
kl. 13.00 aflægger Folk & Forsvar i Frederiksborg Amt besøg i POLITIMUSEET på Fælledvej i 
København. Nærmere om tilmeldingsfrist følger efter sommerferien. 
 
Oktober: 
 
05.10.06 
Folk & Forsvar i Århus afholder møde med indlæg af Forsvarsminister Søren Gade.  
Nærmere om arrangementet senere. 
 
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. Pe-
dersen, der vil berette om missionens forhold i Irak og om forholdene for den irakiske befolk-
ning. 
 
KSS Soldaterforeningernes Samvirke i København arrangerer "Soldatens Dag" kl. 19.00 på 
Frederiksberg Rådhus. 
 
23.10.06  
kl. 19.30 er Folk & Forsvar i Ringkøbing og Viborg Amter inviteret til besøg i Beredskabscen-
teret i Herning. Her skal man se og høre om nationalt og internationalt beredskab - samt kon-
sekvenserne af det nye Beredskabsforlig. Amtsbestyrelserne opfordrer til, at interesserede no-
terer sig dagen allerede nu. 
 
25.10.06 
Folk & Forsvar på Bornholm afvikler et offentligt fyraftensmøde på Konferencecenter Hoff-
mann 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, udstillin-
ger 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 BA-
RETTER er "tovholdere" på arrangementet, der bl.a. indeholder en parade formeret i Øster-
voldgade, hvori indgår soldaterforeningsfaner fra hele landet. Slesvigske Musikkorps medvir-
ker, og der indgår i paraden et æresdetachement 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, Forsvarsche-
fen 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. 
 
Folk & Forsvar er som bekendt massivt impliceret i forberedelserne til markeringen af 50 års 
dagen. Se bl.a. nedenfor. 
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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! 
 
 
 

50-år i fredsbevarende operationer 
 

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

Hjemmesiden vil være ”oppe” til primo 2007 og vil ikke 
mindst henvende sig til de yngre aldersgrupper. Der er såle-
des 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. 
Hjemmesiden er ikke alene forbeholdt skolebørnene. Den er også målrettet på deres 
forældre, lærerne og ”nysgerrige danskere”. 
 
Folk & Forsvar bogudgivelse: "I krig for freden" 
 
Med økonomisk tilskud fra Forsvarsministeriet udgiver Folk & Forsvar inden længe bogen "I 
krig for freden". 
 
Bogen rummer en lang række faktuelle oplevelser og holdninger fra danskere, der var og er 
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 kunne anskaffe denne spændende bog.  
Nærmere praktiske oplysninger herom vil blive opdateret på hjemmesiden og med-
delt her i nyhedsbrevet, når distribution er aktuel. 

Andre nyheder 

Folk & Forsvar i udviklingsproces ... 
Folk & Forsvar afviklede - med kærkommen praktisk bistand fra Hjemmeværnskommandoen - 
i dagene 30.-31. august et bestyrelsesseminar på Hjemmeværnsskolen i Nymindegab. 
Dermed tog den nysammensatte bestyrelse sit første vigtige skridt til en fastlæggelse af de 
kommende års arbejdsprogram. 
 
Seminarets formål var at klarlægge opgaver og indsatsområder for Folk & Forsvar, primært for 
2007, men også længere frem mod 2009. Ved gennemførte gruppearbejder fastlagde bestyrel-
sen rammerne for fremtidens Folk & Forsvar som en dynamisk organisation til varetagelse af 
opgaverne. 
Et udmærket og udbytterigt arrangement. 
 
Forskningsprojekt: Hvad skaber en terrorist? 
Et nyt forskningsprojekt skal søge påvist, hvad der skaber en terrorist, og hvorledes samfun-
det imødegår det.  
Der er afsat 10 mio. kroner over 3 år til projektet. Projektets ”tovholder” er DIIS – Dansk In-
stitut for Internationale Studier med seniorforsker Anja Dalgaard-Nielsen som leder. 
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29. august i Mindelunden 
Frihedskampens Veteraner markerede mindedagen 29. august i Mindelunden med tale af for-
svarschefen, general Jesper Helsø. Søværnets Tamburkorps medvirkede, og der var sange og 
lys på gravene. 
Formanden for Frihedskampens Veteraner, Jørgen H. Barfoed, ønsker, at 29. august 1943 skal 
være en årligt tilbagevendende mindedag på linie med 4. maj, da han anser dagen som den 
mest betydningsfulde under Danmarks besættelse. Det var dagen, hvor Danmark klart og 
utvetydigt brød med den nazistiske besættelsesmagt, og hvor Forsvaret og modstandsbevæ-
gelserne samt borgerne sagde nej. 
 
Nyt hovedsæde til Forsvarskommandoen 
Forsvarskommandoen flyttede i juli fra Vedbæk til Holmen, Danneskiold-Samsøes Alle 1. Her 
har FKO og Forsvarets Medietjeneste nu til huse i Søarsenalet. Flytningen skete den 24. juli, 
men der vil stadig foregå ombygninger på Holmen, idet Artilleribygningens venstre fløj skal 
ombygges til et permanent situationscenter. Dette byggeri varer indtil udgangen af 2007. Der-
efter skal Nordre Arsenal ombygges til at rumme Hjemmeværnskommandoen.  
Arbejdet er færdigt i 2008. 
 
 
Nye interessante bøger 

 
 
Den spanske borgerkrig 
Sidst i august udsendtes på BORGEN bogen ”Den spanske borgerkrig” af 
Antony Beevor og oversat af Ole Steen Hansen. Det er i år 70 år siden, at 
den spanske borgerkrig brød ud. Kæmpende fraktioner, hidsige kampe og 
fatale folkemord. Krigen varede 3 år og er af mange blevet opfattet som 
optakten til 2. Verdenskrig og fascismens fremmarch i Europa. 
592 sider – kr. 399,00. 

 
 
DE GAULLE – Generalen der var Frankrig 
I løbet af september udsendes – ligeledes på BORGEN – bogen ”DE GAULLE 
– Generalen der var Frankrig” af Knut Ståhlberg og oversat af Allan Sønder-
vang. 
I juni 1940 var Frankrig slået af tyskerne, men i en appel til det franske folk 
opfordrede General De Gaulle til fortsat kamp: ”Frankrig har tabt et slag, 
men Frankrig har ikke tabt krigen! Tilfældige regeringer kan have kapitule-
ret, grebet af panik … men intet er tabt. Det er derfor jeg opfordrer alle 
franskmænd, hvor end de befinder sig, til at slutte sig til mig i kamp, ofre 
og forhåbninger. Vort land er i dødbringende fare. Lad os kæmpe for at be-

vare det! Leve Frankrig!” 
Ordene beskriver rammende den store statsmand, hans personlighed, gennemslagskraft og alt 
det, der gjorde ham til en af krigstidens og efterkrigstidens helt store ledere. 
Bogen udtrykker mere end tredive års dramatisk europæisk historie og magtbeskrivelse. 
496 sider – kr. 399,00. 
 
 

Presseklip 
 

Våbenhvile i Libanon 
Den 14. august godkendte Israel og Libanon endeligt våbenhvilen i Sydlibanon, hvor israelsk 
militær og Hizbollah i 30 dage har kæmpet intensivt. FNs Sikkerhedsråd vedtog et par dage før 
FN resolution 1701 om en permanent våbenhvile og udstationering af FN-soldater. Der er brug 
for 15.000 FN-soldater til at overvåge våbenhvilen, som allerede er blevet brudt. Denne styrke 
ventes først på plads om en lille måned. FN-styrken UNFIL skal ikke afvæbne Hizbollah-
militsen, men hjælpe Libanons hær med denne opgave. Den 26. august oplyste EU-landene, at 
de sender 7.000 mand som FN-tropper af sted. Styrkerne kommer fra Italien, Frankrig, Spani-
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en, Belgien og Finland, men også Tyrkiet og Norge er positive. Danmark ventes at afsende et 
eller to flådefartøjer. 
 
Spændt situation i Afghanistan 
Danske soldater lever livet farligt – ifølge en artikel i BT 6. august, hvor man satte fokus på de 
danske udsendte til Helmand-provinsen i Afghanistan.  
Avisen har talt med oberstløjtnant Bjarne Møller, der er øverste chef for de danske styrker i 
Afghanistan. Danmark har 360 soldater i landet, og under opholdet er flere soldater allerede 
blevet såret.  
Torsdag den 3. august skrev Berlingske Tidende, at en hårdt såret soldat fra NATO’s ISAF-
styrke var blevet overflyttet til Rigshospitalet i København. Senere kom meddelelse om at sol-
datens tilstand var blevet stabiliseret.   
Berlingske Tidende havde allerede den 4. august en artikel under rubrikken ”Er Danmark i 
krig”? Her var det Dansk Folkeparti, der krævede nyt mandat for den danske styrke i landet. 
Hovedvægten skulle være at bekrige Taleban og ikke humanitært arbejde.  
24. august oplyser Berlingske Tidende, at forsvaret har sendt danske jægersoldater af sted for 
at støtte de danske soldater i basen Musa Qala.  
Dagen efter oplyses det, at danskerne er blevet trukket væk fra den farlige base som led i den 
normale friskning af styrkerne. 
 
 
Personalenyt 
 
60 års fødselsdag 
Folk & Forsvars informationschef, Claus Arboe-Rasmussen fylder fredag 8. september 60 år. 
Claus har indkaldt til reception på dagen kl.13.00-15.00 i Søndre Magasin nr. 44 i Kastellet. 
 
 
Ny regnskabsmedarbejder 
Folk & Forsvar har pr. 1. september 2006 ansat Marianne Wiberg i sekretariatet. Marianne 
skal primært varetage ansvaret for regnskabsstyring og budgetopfølgning, men vil også blive 
inddraget i andre af sekretariatets opgaver. 
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Redaktion: 
 
Ole Bennekou, generalsekretær 
Claus Arboe-Rasmussen, informationschef. 
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