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Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: 
 

 
Det er igen i orden at 
føle sig dansk 
  
2006 runder ud. Som så ofte før 
føler vi trang til at se tilbage og 
”gøre boet op”, som man ellers 
kalder det. Netop på dette sted 
har jeg normalt ikke lavet en 

sådan opgørelse, men i år føler jeg trang til det, 
en trang, der er blevet væsentlig forstærket, da 
jeg hørte nyheden om en henrettelse i Irak. 
 
Og hvorfor så denne trang netop i år? Jo, det har 
flere årsager, og lad mig trække de vigtigste 
frem. 
 
Vi havde en sag om Muhammed-tegninger. Sa-
gen skabte, jævnfør mange politiske udtalelser, 
en af de største kriser i dansk udenrigspolitik. 
Det er der ikke så megen grund til at dvæle ved. 
Det har alle fulgt med i hen over foråret. 
  
Der er derimod grund til at hæfte sig ved den 
effekt, sagen har fået i den danske befolkning. 
Der er nemlig sket en revitalisering af folks egen 
opfattelse af, hvad det betyder og indebærer at 
være dansk. Der er for mig ingen tvivl om, at 
mange danske igen føler, at det er i orden at føle 
sig dansk, at have et nationalt sindelag, at være 
glad for vort samlingsmærke, Dannebrog, og at 
være stolt over det samfund, vi alle har været 
med til at udvikle, og som indebærer både et 
økonomisk og et socialt overskud, så vi som nati-
on kan sende folk ud i verden for at hjælpe an-
dre, der har det ringere end vi. 
 
Denne tankerække fører direkte til en anden år-
sag til dette tilbageblik: 
 
I vores demokrati kan alle komme til orde, og det 
er både legalt og nærmest en forudsætning, at 

ikke alle er enige om alle beslutninger. Og sådan 
skal det være.  

Præsidentens hjørne 

 
Men når en tidligere udenrigsminister, med et 
klart medansvar for den danske støtte til USA 
efter 11. september 2001, går i pressen og taler 
om forkert dansk politik i Irak, og at danske sol-
dater skal trækkes ud derfra, så skaber han en 
usikkerhed hos vore soldater derude. Uanset 
hvor meget han samtidig skriver om de gode 
danske soldater, så fjerner det hos dem ikke 
denne usikkerhed om det politiske bagland nu 
også er med dem. Og det har vore soldater for 
det første ikke fortjent. Og for det andet harmes 
man, når man fornemmer den rene indenrigspoli-
tiske gevinst, han formentlig søger at opnå, på 
vore soldaters bekostning. Det er usmageligt. 
 
Så er der anderledes positiv stemning over et 
indlæg i dagspressen af en ung kvindelig over-
sergent, der på en meget klar måde fortæller, at 
vore soldater lige nøjagtig gør den store forskel 
ved at være der og hjælpe, også selvom det ko-
ster danske liv. En stor tak til Tina for det klare 
budskab. Og et håb om, at den elektroniske me-
dieverden måske alligevel ville tage hendes ind-
læg op til fordybelse med bare 10 % af den op-
mærksomhed, nogle få unge i København har 
fået, bare fordi de er voldelige og i den grad uso-
lidariske med det samfund, der har råd til at have 
dem gående. 
 
Og så tilbage til starten. 
 
Med den gennemførte henrettelse er der sat et 
punktum. Vi mener i vores demokrati, ja vel over 
det meste af den vestlige kulturverden, at døds-
straffen ikke er et relevant middel. At der skulle 
en hård straf til, var vel ingen i Danmark uenig i, 
så vi må blot håbe, at der nu bliver mulighed for 
at komme videre, så den irakiske befolkning om-
sider kan få lov til at leve i fred og udvikle sig, 
som de nu ønsker det. Også selv om dette sker, 
vil det vare længe, før der ikke er brug for vore 
soldater derude, og lige så længe skal vi støtte 
dem, alt det vi kan. 
 
Glædeligt nytår. 
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Nyhedsbrevet Vedetten udsendes af 
 

Danske Soldaterforeningers Landsraad 
Protektor:  Hendes Majestæt Dronningen 

Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 28 tilsluttede landsforeninger med 38.700 medlemmer inden 
for soldaterforeningsbevægelsen i Hæren. 
 
Landsrådets adresse og Vedettens  redaktion og administration: 
Solagervej 4, 4653 Karise 
tlf. 56 78 85 14  -  20 24 86 33 
landsraad@mail.tele.dk  -  dsl.vedetten@mail.dk  -  www.soldater.dk
 
Nyhedsbrevet udsendes hver måned til landsforeningerne tilknyttet Landsrådet, til samarbejdspartnere, medlemmer af Forsvarsud-
valget, Forsvarets ledelse, nordisk samarbejde etc., samt i øvrigt til alle, der måtte ønske at modtage nyhedsbrevet via maildistribu-
tionslister eller pr. post. 
 
For at sikre landsforeningernes medlemmer den bredest mulige nyhedsformidling er det besluttet, at Vedetten i fremtiden suppleres 
med nyhedsbrevet fra Folk & Forsvar. 
 
Alle til - og frameldinger meddeles til nyhedsbrevets administration. 
Indsendte indlæg, der bringes i nyhedsbrevet, dækker ikke nødvendigvis Landsrådets holdning. 
Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. 
 
Deadline for indsendelse af materiale til nyhedsbrevet er den 20. i måneden forud for udsendelse ved månedsskiftet.  
 

 
 

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

 
Januar 7. januar Folk & Forsvar Nytårsgudstjeneste i Kastelskirken kl. 14.00 
 16. januar DSM – ledergruppen Ledermøde i København kl. 10.00 
 27. januar Folk & Forsvar Formandsmøde kl. 10.30 i København 
    
Februar 15. februar Danske Soldaterforeningers Landsraad Præsidiemøde på Antvorskov Kaserne 
    
Marts 7. marts Soldatens og Orlogsgastens Fond Fondsbestyrelsen møde kl. 10.00 
 17. marts Danske Dragonforeningers Sammenslutning Repræsentantskabsmøde i Holstebro 
 19. marts DSM – ledergruppen Møde med samvirkerne kl. 10.30 i Odense 
    
 

Hædersbevisninger i Landsrådet 
Fortjensttegn 

i bronze 
Fortjensttegn 

i sølv 
Æresplakette  

Tillykke! 

 

 

 
 

Svend Bisgaard 
De Blå Baretter 

5. december 2006 

 
 

 
 

 

Militærhistoriske rejser 2007 
CULTOUR’s katalog 2007 for militært og historisk interesserede er netop udsendt. Kataloget 
indeholder i år nye rejser til Pearl Harbour, Okinawa og Hiroshima, samt en udvidet Norman-
diet II med Jersey og Guernsey indlagt.  Men herudover ture: Normandiet D-dag, slagmarker-
ne i Belgien og Nordfrankrig, Østprøjsen, Berlin, England, Stalingrad og Moskva, samt Den 
finske Vinterkrig. 
 
CULTOURS, Dr. Margrethes Vej 11, 8200 Århus N, tlf. 86 10 86 05, -  www.cultours.dk 
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2. december på skæring hede 
 
På 63 års dagen for henrettelsen af 5 fri-
hedskæmpere, der deltog i sprængningen 
af broerne ved Langå i 1943, mødte faner-
ne fra Århus Samvirkende Soldaterforenin-
ger op på Skæring Hede for at mindes dis-
se brave mænd. 
  
I år blev mindetalen holdt af borgmester 
Nikolai Vammen, der fremhævede, at fri-
hedskæmperne ofrede livet, for at vi andre 
kan leve i frihed. Der blev trukket en paral-
lel helt op til vore dage. 
 
Der blev lagt en buket ved hvert af de 5 
egetræer, der står hvor henrettelsespælene 
i sin tid stod.  

Efterfølgende blev der lagt blomster fra Århus By samt Århus Samvirkende Soldaterforeninger, 
ved det store mindesmærke.  
Som afslutning på arrangementet blev der under ledsagelse af et par musikere fra Hjemme-
værnet sunget ”Altid frejdig”. 

Sv.-E- Bolt Magnussen 
 

 

Året 2006  
 
Året 2006 har givet alle i Forsvaret særlige udfordringer, 
men opgaverne er blevet løst perfekt, fastslår general Jes-
per Helsø i sin jule- og nytårstale (der i sin helhed vil kunne 
lyttes på video på www.fko.dk). 
 
Forsvarschefen mener, at Forsvaret har fortjent en god ju-
leferie. På trods af nedlæggelser, flytninger, ændringer og 
oprettelser af myndigheder og tjenestesteder, har Forsvaret 
i 2006 formået at have flere udsendt i internationale opera-
tioner, end det var forudsat i planerne for Forsvarets op-
bygning. 
 
Forsvarschefen saluterer i talen sin medarbejdere for den 
store indsats i 2006 og ønsker alle en god jul og et godt 
nytår. 
 

50 år i fredens tjeneste 
Også i soldaterforeningslivet bragte 2006 fo-
kusområder. Det mest markante oplevedes den 
7. november i Fredericia, hvor 150 veteraner 
fra det første Gaza-hold mødtes for at markere 
50 års dagen for udsendelse i den første FN-
fredsbevarende mission. 
Stævnet havde flotte rammer med stort frem-
møde – ikke mindst de knap 90 faner fra lands-
foreningerne i Danske Soldaterforeningers 
Landsraad skabte en ganske særlig stemning 
omkring arrangementet. 
 
I de forløbne 50 år har næsten 100.000 danske 
soldater, politi- og beredskabsfolk været udsendt i danske missioner i udlandet – militært eller 
humanitært. En overbevisende dansk indsats, som også var med til at skabe en særlig stem-
ning ved det flotte stævne i Fredericia. 
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Nyhedsbrev       januar 2007 
 

 
Folk & Forsvar er med hele sin organisation Danmarks største samarbejde med positiv opbakning til det for-
svars- og sikkerhedspolitiske arbejde. 

 
Vort motto er Fred i Frihed. 

 
Folk & Forsvar bidrager til at skabe fælles forståelse for, at den enkelte føler sit medansvar for at løfte sam-
fundets opgaver i forhold til den strategi, som Danmark har fastlagt for sin sikkerhedspolitiske rolle, med 
henblik på at skabe robusthed i samfundet og sikkerhed og tryghed for den enkelte. 
 

 
Handleplan og indsatsområder 2007 - 2009 
 
Folk & Forsvars bestyrelse fastlagde på sit møde den 21. november 2006 de foreløbige rammer 
for en ambitiøs 3-årig handleplan for 2007-2009. 
 
Handleplanen tager udgangspunkt i 
 
o at udbrede idégrundlaget for Folk & Forsvar til den øvrige del af totalfor-

svarets 4 søjler (Militært forsvar – Redningsberedskabet – Politiet – Den 
civile sektors beredskab), og 

 
o at bygge bro mellem den politiske verden og borgerne om forsvars- og 

sikkerhedspolitiske forhold. 
 
Indsatsområder – her kort beskrevet i hovedområder / nøglepunkter:  
 
 2007: 
 

• Beredskabsforlig  
• Værnepligt som samfundspligt  
• Forsvarsforlig (såvel midtvejsevaluering som nyt forsvarsforlig) 
• Overvejelse og drøftelse af Folk & Forsvars struktur 
• Udarbejde plan for hvervning / udbygning af medlemskredsen 
• Etablering af et ekspertpanel (Advisery board) 
• Omlægning af økonomistyring / fundraising 
• Udvikle intern og ekstern kommunikation 
• Styrke ungdomsorganisationen YES 
 

2008: 
 

• Værnepligt / samfundspligt 
• Forsvarsforlig 
• Udvikle Folk & Forsvars regionale struktur 
• Hverveindsats 
• Kommunikationsplan 
• Ekspertpanel funktionelt 
 

2009: 
• Forsvarsforlig 
• Ny regional struktur 
• Forankring af hvervekampagne 
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Projektgrupper 
 
Dette opgavegrundlag gennemarbejdes i 6 projektgrupper: 

 

  Forsvarsforlig 
  Projektkoordinator:   Bjarne G. Bagge 
 
  Værnepligt   
  Projektkoordinator: Ole Løje Jensen 
 
  Hvervning 
  Projektkoordinator: Leif Kristensen 
 
  Regional struktur 
  Projektkoordinator: Jens Sund 
 
  Beredskabet 
  Projektkoordinator: Peter H. Lynard 
 
  Kommunikation – information 
  Projektkoordinator: Claus Arboe-Rasmussen 
 

 
Projektkoordinatorerne er i øjeblikket i færd med at udarbejde kommissorium for de respektive 
projekter og sammensætte projektgrupper. Dette arbejde skal være afsluttet medio januar 
2007 til forberedende stillingtagen på et bestyrelsesmøde tirsdag 16. januar. 
 

Formandsmøde 
Handleplanen for 2007 og de udmeldte indsatsområder er hovedtema, når Folk & Forsvar lør-
dag 27. januar 2007 samler formændene for amtskredsene og medlemsorganisationerne 
samt bestyrelsen og informationsudvalget. Formandsmødet vil ved debat og gruppearbejde 
koordinere det videre arbejde, og derigennem lægge en strategi for, hvorledes planen fremad-
rettet kan indgå i Folk & Forsvars regionale arbejde i amtskredsene. 
Formandsmødet skal endvidere forberedende samle input til, hvorledes den regionale struktur i 
Folk & Forsvar fremtidig bør tilrettelægges efter amternes udfasning. Denne problemstilling er i 
2007 forankret i en projektgruppe. 
 
Kommende arrangementer i Folk & Forsvar 
 

Januar: 
 
07.01.07  
afvikler Folk & Forsvar nytårsgudstjeneste i Kastelskirken kl. 14.00.  
Hærprovst Ole Brehm Jensen vil forrette gudstjenesten. KSS stiller traditionen tro med Folk & 
Forsvars og soldaterforeningernes faner. Efter gudstjenesten indbydes til en lille reception i 
”Gl. Varmecentral”, så vi kan ønske hinanden godt nytår.  
Ved receptionen er forsvarsstabschefen Tim Sloth Jørgensen inviteret til at give en kort orien-
tering om forsvarets status ved nytåret. 
 
16.01.07 
Bestyrelsesmøde kl. 15.00 – Vesterbrogade 6 D. 
 
23.01.07 
Informationsgruppen møde kl. 10.00 i Trommesalen. 
 
18.01.07 
Folk & Forsvar i Sønderjyllands Amt arrangerer foredrag i Auditoriet på Haderslev Kaserne, 
hvor oberst L.K.B. Nielsen vil orientere om arbejdet i Totalforsvarsregion Syd. 
 
27.01.07 
afholder Folk & Forsvar formandsmøde i mødelokale hos Industriens Uddannelser, Vesterbro-
gade 6 D kl. 10.30. Deltagere er formændene for amtskredsene og medlemsorganisationerne 
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samt bestyrelsen og Informationsudvalgets medlemmer.  
 
29.01.07 
Folk & Forsvar, Alssund kreds, deltager i kransenedlæggelse i Broballe kl. 10.00. 
 
Februar 
 
06.02.07 
Folk & Forsvar i Nordjyllands Amtskreds afholder offentligt møde om implementeringen af Be-
redskabsforliget. Mødet holdes kl. 19.30 i byrådssalen i Medborgerhuset i Aalborg. Emnet 
belyses ved indlæg fra Ulrik Kragh, MF, Bjarne Laustsen, formand for Beredskabsforbundet, 
Jens Henrik Højbjerg, politidirektør, Jørgen Pedersen, beredskabschef i Aalborg, og Christian 
Schmidt, oberst og garnisonskommandant. 
Ordstyrer er Søren Wormslev, redaktør på Nordjyske Stiftstidende. 
 
15.02.07 
Folk & Forsvar, Alssund kreds, afholder generalforsamling på Sønderborg Kaserne kl. 17.00. 
Efter generalforsamlingen taler garnisonskommandanten, oberstløjtnant Viggo Ravn. Tema: 
Sergentskolens opgaver nu og i fremtiden. 
Tilmelding til spisning til kredsformanden Erling Lundsgaard på tlf. 40 30 74 88. 
 
22.02.07 
Folk & Forsvar i Sønderjyllands Amt arrangerer foredrag i Auditoriet på Haderslev Kaserne, 
hvor oberst S.W. Andersen vil orientere om det danske flyvevåben. 
 
Marts 
 
06.03.07 
Folk & Forsvar i Sønderjyllands Amt holder generalforsamling i S.I. Centeret i Rødekro kl. 
18.30. Efter generalforsamlingen taler Forsvarsminister Søren Gade. 
 
13.03.07 
Bestyrelsesmøde kl. 15.00 – 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! 
 

Kontingent for 2007 
 
Til orientering for vore mange og trofaste individuelle medlemmer udsendes medio januar et 
girokort til indbetaling af kontingentet for 2007. Sekretariatets nytårsønske er, at man over-
holder indbetalingsfristen, så vi undgår de dyre portoomkostninger ved udsendelse af rykkere. 
Materiale om kontingentet for medlemsorganisationerne er udsendt i december måned. 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Folk & Forsvar ønsker alle vore læ-
sere af nyhedsbrevet et  
  

godt nytår! 
 

På gensyn i det forsvars- og sikk
hedspolitiske fokusområde i 200
 

er-
7! 

______________________________________________________________________________________________ 
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Bogen ”I krig for freden”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forsvarsministeriet har ydet økonomisk tilskud til bogen, der 
distribueres mod dækning af forsendelsesomkostninger og ekspedition – 
Beløbet indbetales på konto i Danske Bank 4400 – 4400 139 563  
eller giro 103 6300. Skriv tydelig navn og adresse og ”FN-bogen”. 
 
 

 
Bogen ”I krig for freden” er udgivet af 
Folk & Forsvar som et led i markeringen 
af 50 året for oprettelsen af det første 
danske FN-kommando. 
 
Bogen rummer en lang række faktuelle 
oplevelser og holdninger fra danskere, 
der var med til at gøre en forskel for ver-
densfreden, og som på et personligt og 
menneskeligt plan kan sætte vore 50 års 
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derfor 
kr. 100,00. 

markante FN-arbejde i fokus. 
 
Bogen bærer interessante forord af 
udenrigsminister Per Stig Møller, og ge-
neralløjtnant K.G.H. Hillingsø har bistået 
med at kæde de faktuelle beretninger 
sammen. 
 
Bestil bogen nu! 

Tak for de mange gavebeløb til Folk & Forsvar 
 

I november måned udsendte vi en opfordring til medlemmerne om indbetaling af et fradrags-
berettiget gavebeløb til Folk & Forsvar. Organisationen er såkaldt § 8-godkendt, hvilket inde-
bærer, at pengegaver på over kr. 500,00 er fradragsberettiget på selvangivelsen.  
 
Folk & Forsvar vil gerne sige tak for de mange gavebeløb, som er indsendt her i løbet af jule-
måneden. Samlet set er der tale om et ganske pænt beløb ud fra princippet om ”de mange 
bække små …”. Pæne store ”runde beløb” – men også 50-kronesedlen fra ældre trofaste med-
lemmer, hvor folkepensionen er eneste indtægtskilde.  
Tak skal I have – alle sammen!  
 
Alle gavebeløb uanset størrelse er et kærkomment og værdifuldt bidrag til Folk og Forsvars 
fortsatte arbejde, og antallet af gaveydere har betydning for Folk og Forsvars fortsatte katego-
risering som en almennyttig organisation. 
  

 
Den nationale sårbarhedsrapport 2006 
 
Pressemeddelelse fra Beredskabsforbundet: 
 

National Sårbarhedsrapport 2006 
stiller skarpt på myndighedernes sektoransvar 

Beredskabsstyrelsen udgiver som led i den løbende sårbarhedsvurdering for andet år 
i træk National Sårbarhedsrapport. I år stiller styrelsen skarpt på myndighedernes 
sektoransvar, krisestyringskapacitet og beredskabsøvelser. 
 



”I forhold til sidste års udgave er det især temaet om sektoransvaret, der skiller sig ud. Bag-
runden er, at stadigt flere myndigheder har efterspurgt svar på, hvad der egentlig ligger i 
eredskabslovens bestemmelser”, siger chefkonsulent Mads Ecklon, der leder enheden bag den 

 

ighed om, at sektoransvaret er - og skal være - 
mlede beredskab. Evnen til at yde en effektiv 

atastrofen er sket afhænger i høj grad af, om myndighederne har 
beredt deres beredskab og kender deres eget og andres ansvar. Alligevel er der fortsat 

et. Det vil vi gerne rette op på, og vi giver i rap-
centrale myndigheder bør løse.”  

t at lede efter svage punkter og gøre noget ved 
porter hvert år temaer op, som myndighederne 

me på. Dette års rapport behandler spørgsmålene:  

ederne? 

råde over for at kunne håndtere kriser? 

eredskabsøvelser? 

år også de væsentligste hændelser og beredskabstiltag, som har præget 
orløbne år. Man kan bl.a. læse om hvordan tegningekrisen og konflikten i 

ibanon satte fokus på beredskabet over for danskere og danske interesser i udlandet. Om 
vordan fugleinfluenzaen ankom til Danmark. Og om hvordan voldsomme vejrfænomener 
edførte pres på transport- og energiinfrastrukturen. 

rugern r med 
ROS-modellen) samt en opfølg-

årbarhedsrapporten kan i sin helhed læses på 

http://www.brs.dk/fol

g
b
nationale sårbarhedsrapport. Han fortsætter: 

ra vores daglige arbejde ved vi, at der er en
ærende for arbejdsdelingen i samfundets sa
dsats når ulykken eller k

”F
b
in
for
uklarheder omkring indholdet af sektoransvar
orten vores bud på, hvilke konkrete opgaver 

t robust samfund forudsætter vilje til konstan
em. Derfor tager de nationale sårbarhedsrap
pfordres til at være opmærksom

p

E
d
o

• Hvad kræver sektoransvaret af myndigh

• Hvilke kapaciteter bør myndighederne 

• Hvordan kan myndigheder planlægge b

Rapporten gennemg
eredskabet i det fb

L
h
m

Endelig indeholder National Sårbarhedsrapport 2006 en opsamling af b es erfaringe
Beredskabsstyrelsens model for risiko- og sårbarhedsanalyse (
ing på en evalueringsrapport om orkanen i januar 2005. n

S

der/nationalsaarbarhedsrapport2006/National_saarbarhedsrapport_2006.pdf

Andre nyheder 
 
Besætningsskift på VÆDDEREN 
Inspektionsskibet ”Vædderen”, der i perioden fra august 2006 til april 2007 sejler jorden rundt 
med den tredje Galathea ekspedition, skiftede tirsdag den 12. december 2006 besætning i 
Sydney. 
 
Besætningsskiftet blev markeret med en officiel parade på kajen, hvor forsvarsminister Søren 
Gade og Chefen for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral Nils Wang, deltog. 
Forsvarsministeren holdt på kajen en varm tale til de to besætninger. 
 

resseklip P
 
Frihedskæmpere mindet 

 af bladet ”Modstandskampen 1940-45” 
rets mindetale i Mindelunden til ære for dem, der faldt i frihedskampen under besættelsen. 

lys på gange og stier i Mindelunden. Ved mindemuren 
g gravene stod Hjemmeværnet æresvagt med en sang Studentersan-

gerne, og der blev lagt blom mpere. Mindehøjtidelighe-
den sluttede traditio

Juleaftensdag holdt Kaj Christensen – tidligere redaktør
å
Kl. 16.00 tændte hjemmeværnssoldater 
o fakler. Under ceremoni

ster på gravene for de faldne frihedskæ
nen tro med fællessang ”Altid frejdig når du går”. 

Ritzau 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Redaktion: Ole Bennekou, generalsekretær 
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