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Præsidenten orienterer … 
 
Da jeg tiltrådte som præsident forudsatte jeg, at jeg kun ville skrive i Vedetten, 
når jeg havde noget på hjerte, havde noget væsentligt at fortælle jer, noget jeg 
mente I alle skulle være orienteret om, eller aktiviteter jeg mente I alle skulle 
være opmærksomme på og deltage i. 
 
Og nu er det mig så en glæde igen at kunne skrive et par linjer til jer.  
Denne gang har jeg tre emner, som jeg gerne vil opdatere jer på. 
 
 

National flagdag 
Først den nationale flagdag. Jeg har udsendt mail til alle formænd, og jeg håber på samme hurtige re-
spons fra alle, som da vi første gang spurgte til flagdagens placering. Men da det er en sag, jeg ved har 
alles opmærksomhed og interesse, og en sag, hvor det er bydende nødvendigt, at vi alle slutter helhjer-
tet op, vil jeg kort redegøre for status.  
Som I alle ved, opnåede alle soldaterforeninger enighed om en dato, der ville blive indstillet til Forsvars-
ministeren via Folk & Forsvar. Men jeg er også sikker på, at I alle med opmærksomhed hørte Ministerens 
udspil til en national flagdag. Ministerens udspil var 31. august.  
Selv om jeg er opmærksom på, at mange med sikkerhed har ønske om, at denne dag bliver lagt på en 
helt særlig dag, en dag der betyder noget helt særligt for dig eller din forening, så er jeg lige så sikker 
på, at det helt overordnede mål for alle er, at vi får en national dag, hvor vi kan udtrykke taknemmelig-
hed og påskønnelse til alle dem, der har bidraget til fred og frihed, ved at deltage i løsning af opgaver i 
ind og udland. Så derfor, når datoen bliver fastsat, lad så ikke egne interesser stå i vejen for, at vi får en 
fælles dag. 
 
Et nyt forsvarsforlig 
Og så nærmer et nyt forsvarsforlig sig jo med hastige skridt. Som det fremgår af vores vedtægter, vare-
tager vi denne del af vores virksomhed gennem Folk & Forsvar. Det betyder bestemt ikke, at Folk & For-
svar gør al arbejdet. I skal være med. I skal, alle, deltage aktivt.  
På sidste formandsmøde drøftede vi, hvordan vores interesser, meninger og holdninger nu kom til udtryk 
i processen. Og vi må nok erkende, at vi har sovet lidt i timen, eller måske snarere, kan samspillet mel-
lem Folk & Forsvar og DSL på dette område godt forbedres til næste gang. Men fortvivl ikke! I kan stadig 
nå at komme med jeres mange gode input. Den egentlige proces starter meget snart med en række regi-
onale debatmøder arrangeret Folk & Forsvar, hvor emner til forliget vil blive drøftet. Her både kan, bør og 
skal I deltage aktivt. Kom selv til disse møder, og tag gode venner med. Har du mulighed for det, så ”slå 
lidt på tromme” for møderne i jeres lokalområde – tag det op i jeres medlemsblad, og har i mulighed, så 
støt Folk & Forsvar med at få det slået stort op i lokalpressen, både den skrevne og den elektroniske. 
Vores Forsvar fortjener, at vi deltager aktivt i processen. De møder, der allerede er datofastsat, kan I 
finde senere i dette nyhedsbrev, eller I kan finde dem på Folk & Forsvars hjemmeside. 
 
Støtten til vore soldater 
Og sidst, men bestemt ikke mindst, en opdatering på formandsmødets beslutning om, at vi skal se nær-
mere på muligheden for at støtte vores kolleger (og deres familier), der under og efter udsendelse får 
problemer. Den arbejdsgruppe, vi nedsatte på formandsmødet, har haft sit første møde, og vi blev her 
enige om, at vi vil slutte op om den model for et ”værested”, som er ”født” af De Blå Baretter.  
Modellen er bestemt ikke færdigudviklet i alle detaljer, men vi mener, at der er et godt grundlag for at 
udvikle en model, der vil kunne tage hånd om en del af opgaverne.  Arbejdsgruppen mødes næste gang 
først i oktober, hvor vi vil prøve at sætte lidt mere ”krop” på værestedet. Hvordan skal det se ud, hvilke 
opgaver skal der løses, hvor skal det ligge, hvordan skal det styres og forvaltes, hvem skal betale, og 
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ikke mindst, hvad vil opgaverne for os – soldaterforeningerne – blive, og bliver vi uddannet til det? Når 
der er lagt en ramme for det, vil vi spørge ud i foreningerne, om der er samme opbakning til sagen, som 
vi har mødt i Formandsrådet – og det er jeg nu ganske sikker på der er.  
 
Jeg vil, endnu en gang, udtrykke min store påskønnelse af, at soldaterforeningsbevægelsen har taget 
denne opgave op. Det er for mig et udtryk for, at vi har den lyst og evne til at udvikle os og følge med 
tiden, som i lovede mig. Og så er det et af de væsentlige områder, der gør, at vi kan overbevise mange 
flere om, at det kan betale sig at melde sig ind i en soldaterforening. Det er foreninger, der forstår at 
fastholde og pleje traditioner, og foreninger der vil udvikle sig og forny sig, så de lever op til den udvik-
ling, der sker i vores Forsvar. 

 
 
Dansk sikkerhed styrker vor velfærd 
 
Soldaterforeningernes opmærksomhed henledes på, at Folk & Forsvar på sin hjemmeside har sat fo-
kus på  
 

F O R S V A R S F O R L I G   2 0 0 9. 
 
Klik på dette link: http://www.folkogforsvar.dk/fokus/
 
Folk & Forsvar arrangerer i de næste måneder i alt 12 regionale debatmøder om fremtidens 
forsvar. 
De enkelte arrangementer opdateres, så snart de er tilrettelagt, på hjemmesidens afsnit om aktiviteter. 
 
Klik på dette link: http://www.folkogforsvar.dk/aktiviteter/    – og tag del i debatten på mødet i dit regio-
nale område! –  
 
Alle er velkomne på debatmøderne! 
 
 
 

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

 
Oktober 
3. okt. Slesvigske Fodreg. Soldaterforening Markering af regimentets 230 års dag 
8. okt. Københavnske Soldatf.Samvirke KSS Soldatens Dag-arrangement -  Frederiksberg 
 
November 
3. nov. Danske Soldaterforeningers Landsraad Præsidiemøde – Dannevirke i Odense 
4. nov. Danske Soldaterforeningers Landsraad DSM-lederkontaktmøde i København 
 

 
 

Hædersbevisninger i Landsrådet 
Fortjensttegn i bronze Fortjensttegn i sølv Æresplakette Tillykke! 

 

 

 
Pia F. Pedersen 

John Larsen 
DANILOG Soldaterforening 

20. september 2008 
 

Frede Didriksen 
Willy Smidt Rasmussen 
Jørgen Bille Christensen 
Danske Feltartilleriforeninger 

20. september 2008 
 

 
Sven Erik Hemmingsen 
Hans Christian Madsen 
DANILOG Soldaterforening 

20. september 2008 
 

Kristian H. Hansen 
Danske Feltartilleriforeninger 

20. september 2008 
 

 
Niels Knudsen Skov 

Kurt Ballesgaard 
Intendanturforeningen 
13. september 2008 
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Andre nyheder 
 

Landsrådet indstifter ny vandrepokal 
 
I forbindelse med genoptagelsen af Forsvarets Mesterskab i Skydning har Landsrådet indstiftet en van-
drepokal for det bedste værnepligtige hold i skydning. Vandrepokalen skal medvirke til, at de uddannen-
de regimenter også i denne disciplin gør det attraktivt for de værnepligtige at gøre en ekstra indsats. 
 
Forslaget om en vandrepokal kom fra præsidiemedlem Sven-Erik Bolt Magnussen fra Landsrådets Region 
Midtjylland, efter at man på hans tjenestested var blevet pålagt at gennemføre arrangementet Forsvarets 
Mesterskab i Skydning efter en årrække, hvor skydningen ikke havde været gennemført.  
Det blev besluttet, at Landsrådet skulle gå ind og støtte dette initiativ ved at indstifte en vandrepokal til 
det bedste værnepligtige hold.  
Skydearrangementet blev afviklet den 9. september i Oksbøl. Det var en flot sensommerdag, og skytter-
ne havde en rigtig god dag på skydebanerne ved Stisbjerg i Oksbølterrænet.  
Stævnet havde deltagelse fra hæren, flyvevåbnet, søværnet og hjemmeværnet. 
 
Der deltog fire værnepligtige hold ved skydningen, nemlig to fra henholdsvis Livgarden og Danske Artille-
riregiment.  Vindende hold blev et hold fra Artilleriregimentet med skytterne  K. Khygmann, M.S. Hansen, 
M. Clemmensen og N.B. Hansen. 
 
Forsvarets Center for Idræt var mødt frem for at hædre skytterne, og der var et rigtigt flot gavebord med 
både medaljer og flotte erindringsgaver.  
 
Landsrådets præsident Jan Brun Andersen roste skytterne og overrakte vandrepokalen til det vindende 
værnepligtshold. 
Det kan iøvrigt nævnes, at det vindende hold blev Ingeniørregimentet. 
 
Det blev et stævne med stor succes, og Landsrådet glæder sig til at deltage i arrangementet næste år. 
 

Preben Sloht Nielsen 
 

Koldkrigsmuseet på Stevns Fortet er nu indviet 
 
Af Ole Breitenstein 
Som støttemedlem til Koldkrigsmuseet Stevns Fortet deltog jeg i indvielsen af museet den 23. septem-
ber.  Vejret var fra formiddagen ikke det bedste, men da alle honoratiores var kommet på plads, og Hans 
Kongelige Højhed Kronprinsen og tidligere kulturminister Brian Mikkelsen var ankommet, kom det gode  
vejr og solskinnet frem! 

 
Kronprinsen klippede snoren over, og derefter begav 
hele følget sig til besigtigelse af det meget fint re-
staurerede fort. 

 
Flyvevåbnets materiel fra rakettiden var stillet op og 
fint malet, og de forskellige køretøjer med radar, af-
skydningsramper og operatørrum var i funktion med 
simulerede lyde i vognene. 

 
De store kanoner fra fortets aktive tid var både ude 
som inde malet op, og derved meget fint restaureret 
med kanonløbere rettet ud mod Østersøen – og fint 
sløret. 

 
Meget store dele af materiellet fra den kolde krigs tid er på hele området blevet restaureret og opstillet, 
så det er en fryd at besigtige det kæmpearbejde, hvor der må ligge mange tusind timers arbejde bag. 

 
En stor del af arealet over jorden er præget af rakettiden med flyvevåbnets materiel. Dog er der på nu-
værende tidspunkt også levnet plads til noget af hærens materiel, man har fra Vordingborg hentet en 
udrangeret Centurion kampvogn, en udrangeret Leopard 1 kampvogn, tillige med 3 - 4 pansrede mand-
skabsvogne samt en Unimog transportvogn samt 2-3 Gelendewagen. De også nået at få malet denne del 
af materiellet op. 

 
Man har været i den meget heldige situation, at mange frivillige og tidligere soldater har meldt sig til at 
give et nap med for at få dette enestående museum op at stå. 
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Man må håbe, at man enten får flyttet en masse materiel fra de forskellige dele af hærens regimenter til 
Stevnsfortet eller også får lavet et hærmuseum et andet sted på Sjælland, så vi kan få hentet meget af 
det materiel, der står opmagasineret rundt om på kaserner eller depoter.  
Det trænger dette materiel til, da det ellers enten bliver skrottet eller ruster op. 
 
Efter en grundig besigtigelse 
af materiellet over jorden 
skulle jeg selvfølgelig også en 
tur i dybet. 
En lang travetur over til 
nedgangen og ned ad en 
masse trapper (3 etager ned)! 
 
Her havde man meget fint 
fået det hele renset og malet 
op, så det fremstår 
indbydende for gæsterne, dog 
uden at forskønne hele bunkeren. 
De fleste rum dernede er sat i stand med materiel, som det så ud, da fortet var i funktion, de har simule-
ret diverse lyde, som de var. Rummene er rengjorte og malede. 
 
På nuværende tidspunkt er det kun halvdelen af de lange gange, der er sat i stand. Gangenes længde er 
1,6 km. Der er koldt dernede, ca. 10 grader konstant og noget fugtigt, men også et meget interessant 
arkæologisk sted at besøge. Det hele er jo en udgravet klint (Stevns Klint). 
 
Der er meget at se på, så afsæt en hel dag til besøget, hvis du tager derned. Men fortet er ikke særlig 
handicapvenlig for gangbesværede! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Nyhedsbrevet Vedetten udsendes af 
Danske Soldaterforeningers Landsraad 

Protektor: Hendes Majestæt Dronningen 

 
Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 28 tilsluttede landsforeninger med 40.000 medlemmer inden for soldaterfor-
eningsbevægelsen i Hæren. 
 
Nyhedsbrevet udsendes hver måned til landsforeningerne tilknyttet Landsrådet, til samarbejdspartnere, medlemmer af Forsvarsudvalget, Forsvarets 
ledelse, nordisk samarbejde etc., samt i øvrigt til alle, der måtte ønske at modtage nyhedsbrevet via maildistributionslister eller pr. post. 
For at sikre landsforeningernes medlemmer den bredest mulige nyhedsformidling er nyhedsbrevet suppleret med nyhedsbrevet fra Folk & Forsvar. 
Indsendte indlæg, der bringes i nyhedsbrevet, dækker ikke nødvendigvis Landsrådets holdning. 
 
Alle til - og frameldinger meddeles til nyhedsbrevets administration – se mailadresser nedenfor. 
Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. 
Deadline for indsendelse af materiale til nyhedsbrevet er den 20. i måneden forud for udsendelse ved månedsskiftet.  
 

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
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Nyhedsbrev       Oktober 2008 
 

 
 

Folk & Forsvar er med hele sin organisation Danmarks største samarbejde med positiv  
opbakning til landets forsvars- og sikkerhedspolitik 

 

Dansk sikkerhed styrker vor velfærd 
 

Debatmøder om fremtidens forsvar 
 

Folk & Forsvar arrangerer en række debatmøder med temaet 
 

forsvarets fremtid – forsvarsforlig 2009 
 

 
Herning  onsdag 29. oktober  Hotel Eyde 
Århus tirsdag 4. november Sabro Kro 
Fredericia onsdag 12. november Tøjhuset 
Roskilde tirsdag 18. november  Lindenborg Kro 
Vordingborg onsdag 19. november  Vordingborg Kaserne 
Hillerød onsdag 26. november  Frederiksborghallen 
København torsdag 27. november  Scandic i Hvidovre  
 

 
Alle møderne starter kl. 19.00. 
 
I starten af 2009 planlægges møder afviklet i Odense, Aalborg, Sønderborg og Aakirkeby – samt et 
stort opfølgende møde i det storkøbenhavnske område efter Forsvarskommissionens afsluttende arbejde. 

 

• 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 

 
Program: 

  19.00  Velkomst og debatoplæg  
   v/ Frank E. Andersen, formand for Folk & Forsvar 
  19.30  Debatindlæg (forsvarsledelsen, politikere m.v.) 
  20.00  Debat 
  20.45  Afslutning / kaffe /drikkevarer / snitter 
 

Alle er velkomne til debatmøde om Forsvarets fremtid! 
 

      Læs mere på www.folkogforsvar.dk 
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Det svage køn er ved at blive stærke! 
___________________________________________________________________________ 
 
Det var forfriskende i sidste uge i fjernsynet at se Ingrid-Marie og hendes medsøstre boltre sig i den jy-
ske muld. Formålet var gennemførelse af 4 måneders værnepligt, som flere unge kvinder nu melder sig 
til. Selvom vi stadig tæller pigerne i procentdele under ti, så er det et nyt signal, at kvinderne også vil ud 
og prøve kræfter på lige fod med mændene. Klikker man ind på Forsvarets Uddannelser er meldingen i 
første halvdel af 2008, at de ni procent af de 3.792 unge, der har taget Forsvarets Basisuddannelse, er 
kvinder. Det er en pæn stigning fra 2006, hvor kun 3.5 % af de værnepligtige var kvinder. 
For Ingrid-Marie skulle det helst ske ”på den hårdeste måde”, og det var åbenbart hos Jyske Dragonre-
giment.  
 
For Folk & Forsvar er det et særdeles positivt signal, at kvinderne nu i større antal melder sig frivilligt til 
gennemførelse af værnepligten. I den igangværende kampagne for at få befolkningen til at tage stilling til 
det kommende forsvarsforlig for 2009, har Folk & Forsvar netop argumenteret for, at kvinderne indkaldes 
på lige fod med mændene til Forsvarets Dag.   
 
Folk & Forsvar er nemlig ikke i tvivl om, at værnepligten er blevet en samfundssucces. Siden år 1050 har 
Danmark haft et organiseret forsvar, og i de seneste 16o år har vi haft en almindelig værnepligt.  
 
Den blev indskrevet i Grundlovens § 81 den 5. juni 1849. Enhver våbenfør mand er forpligtiget til med 
sin person at bidrage til fædrelandets forsvar.  Det kunne være helt sjov, hvis lovgiverne skulle til at ret-
te ordet ”våbenfør mand” til ”våbenfør person”, og således også omfatte kvinderne. 
 
Kvinderne bør indkaldes 
Folk & Forsvar anbefaler i sit oplæg til det kommende forsvarsforlig, at man også bør indkalde kvinderne i 
en årgang til Forsvarets Dag. Indtil nu er det kun  
årgangen af unge mænd, der indkaldes, 
mens kvinderne blot inviteres.  Kvinder-
ne er også i forsvarssammenhænge en 
meget væsentlig ressource i vort sam-
fund, og mange kvinder vil gerne have 
den udfordring som en værnepligt kan 
give dem. 
 
Derfor har dansk forsvar fået øjnene op 
for denne væsentlige målgruppe, især 
også fordi der er ligeberettigelse i For-
svaret. Klikker man ind på Forsvarets 
uddannelser kommer der flotte, gen-
nemarbejdede pjecer frem, som direkte 
henvender sig til kvinderne. På Antvor-
skov Kaserne konstaterede man, at der 
kun kom få kvinder til de inviterede arrangementer på Forsvarets Dag.  I stedet har man som pilotprojekt 
kun inviteret kvinder til en orienteringsdag.  

Veninderne Lisbeth og Catrine er klar til at 
starte værnepligten i Aalborg. Fotokilde: HOK. 

Forsvaret har nemlig brug for kvinder - der har brug for en spændende udfordring, og som derved kan 
afspejle den befolkning, vi alle er del af. Klikker man ind på Danmarks Statistiks nyeste tal for i år, viser 
det sig, at vi slet ikke har ligestilling mellem mænd og kvinder. Der er p.t. 2.763.125 kvinder og ”kun” 
2.712.666 mænd. Så mulighederne er legio. Desværre er der en væsentlig forskydning i disse år i alders-
kriteriet med 374.291 m/k mellem 60-64 og kun 303.701 m/k mellem 20-24. Det betyder, at det tal-
mæssigt er 154.548 unge mænd mellem 20-24år og 149.249 kvinder.  
 
Så jo, vi skal have kvinderne med i Forsvaret - såvel ude som hjemme.  
Det ”svage køn” er ved at blive det stærke her i 2008. 

Claus Arboe-Rasmussen 

 
 
Ny bogudgivelse på vej i Folk & Forsvar 
___________________________________________________________________________ 
 
”Freden kan vindes” er titlen på Folk & Forsvars nye bog, der fokuserer på det civile-militære samar-
bejde i Afghanistan.  
Bogen, der udsendes senere på efteråret, er en opfølgning på sidste års bog ”De gjorde en forskel” om 
den tilsvarende danske indsats i Irak. 
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I ”Freden kan vindes” er der interviews og øjenvidneskildringer fra danskere, der har været udsendt til  
brændpunkter i Helmand. Den tidligere danske ambassadør i Afghanistan fortæller om den betydelige 

udvikling, som Danmark har gjort indenfor uddannel-
sessektoren.  
 
Bogen er ligeledes en hyldest til de 16 danske soldater, 
der har mistet livet derude i kampen for at skabe demo-
krati og fred i frihed.  
 
Udviklingsminister Ulla Tørnæs har skrevet forord til 
bogen.   
 
 
 
Det civile-militære samarbejde har haft utrolig stor afsmitning 
på uddannelsessektoren i Afghanistan, hvor fem millioner sko-
lebørn er begyndt i skolen efter Talebans fald. 
 
 

 

Frem mod et forsvarsforlig 
___________________________________________________________________________ 
 
Folk & Forsvar udgiver temablad med  
fokus på et nyt forsvarsforlig 
 
Folk & Forsvars blad sætter først i oktober måned fokus på debatten 
om et nyt forsvarsforlig fra 2009.  
Vi har med dette fokus spurgt de forsvarspolitiske ordførere på Chri-
stiansborg om deres overvejelser og ønsker til et nyt forlig om Forsva-
rets fremtid og samtidig bedt medlemmer af Folk & Forsvars bestyrel-
se om at ridse de fem nøgleområder op, som vi forventer bliver tema i 
det næste halve års debatter om forsvars- og sikkerhedspolitikken. 
 
De fem nøgleområder er  
 

 Et aktivt engagement – ude og hjemme 
 Værnepligten er en samfundssucces 
 Samfundets beredskab kræver fælles engagement  
 Anerkendelse og omsorg skaber helstøbte mennesker  
 Vi kan ikke undvære Reserven 

 
 
 

Nyt fra omverdenen 
___________________________________________________________________________ 
 
Soldater gøres klar til civile jobs 
”Projekt Karrierespor” gør op med ufuldstændige kompetencebeskrivelser, svært forståeligt militært 
sprog og soldaternes manglende viden om eget værd, når de smider uniformen og går over i et civilt job. 
Det er et meningsløst spild, at erhvervslivet ikke får mulighed for at udnytte soldaternes reelle kompe-
tencer, når de eksempelvis vender hjem fra Afghanistan og søger et civilt job. 
Det mener man i Hærens Konstabel- og Korporalforening, der med projektet ønsker en større synliggø-
relse af, hvad soldaterne kan bruges til, når de forlader Hæren. 
- Soldater – og det gælder ikke mindst dem, der har fungeret i krigsområder – har mange af de faglige, 
tekniske, almene og personlige kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger. Virksomhederne ved 
det bare ikke, hovedsagelig fordi det kan være svært at gennemskue militære begreber, udmeldes fra 
HKKFs projektleder Poul Sørensen. 
- Soldaterne er ikke selv tilstrækkelig bevidste om, at de ved deres deltagelse i internationale operationer 
ofte udvikler almene og personlige egenskaber, som både er efterspurgte i erhvervslivet og værdifulde i 
mange uddannelsessammenhænge, sider Poul Sørensen til Berlingske Tidende. 
 
Soldaterne bør modtages på Christiansborg 
Udsendte soldater får en tak for deres chefer i Forsvaret, men de hører ikke noget fra samfundet og det 
Folketing, der udsender dem til livsfarlige opgaver. 
Det bør der gøres noget ved – fastslår Helge Adam Møller, MF (KF) og medlem af Folketingets Præsidium. 
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Han foreslår, at samtlige soldater og deres pårørende, der har været udsendt i det forløbne år, inviteres 
til parade med tale af Folketingets formand og en efterfølgende reception, hvor der bør være mulighed 
for at møde politikerne. 
 
Kortlægning af styrt under krigen 
Over 1.000 allierede flyvere fra bl.a. England og USA blev skudt ned og dræbt i Danmark under Anden 
Verdenskrig. En ny hjemmeside kortlægger nu, hvor de blev skudt ned, og hvor de ligger begravet. 
Bag den nye hjemmeside airmen.dk står pensioneret historielærer Anders Straarup fra Randers. 
Hjemmesiden fortæller om de mange allierede piloter, skytter og navigatører, der i kampen mod nazi-
sterne blev skudt ned over Danmark i årene 1939-1945. 
Hjemmesiden kortlægger bl.a., hvor de allierede fly styrtede ned i Danmark, og hvor de dræbte besæt-
ninger i dag ligger begravet. 
1.167 allierede flyvere endte deres dage i Danmark. Hertil kommer yderligere ca. 500, der styrtede i 
havet og aldrig er fundet, ligesom andre 500 overlevede styrtene og blev ført til tyske fangelejre. 
Anders Straarup vil med hjemmesiden sikre, at viden om Anden Verdenskrig bliver tilgængelig for alle, 
der er interesseret i den. 
Et storslået engagement, der fortjener respekt – også fra Folk & Forsvar. 
 
 

Aktuelt nyt fra lokalområderne 
___________________________________________________________________________ 
 

Nordjylland   
 

Besøg på ”Absalon” 
Torsdag 26. juni inviterede vi vore medlemmer på en tur til Flådestation Frederikshavn for at komme 
ombord på det spændende marinefartøj ”Absalon”. 
Til turen havde vi med stor taknemmelighed lånt en bus med chauffør fra Forsvaret. 
Ved ankomst til Hoved-
vagten blev vi budt vel-
kommen af kaptajnløjt-
nant Morten Nielsen. 
Kaptajnløjtnanten nævn-
te under spisningen i 
kantinen, at fartøjsche-
fen på ”Absalon” selv 
ville være til stede på 
fartøjet. 
Efter spisningen fik vi en 
forberedende briefing om 
fartøjet, og efterfølgende 
bevægede os over til ”Absalon”. Vi blev her mødt af flere officerer fra skibet, som gerne ville vise os 
rundt, og vi blev inddelt i små hold. 
Vi fik nu en gennemgribende rundvisning af dette pragtfulde fartøj lige fra maskinrum til kommandobro, 
og der blev stillet og besvaret mange spørgsmål. 
Vores formand Paul Knudsen overrakte afslutningsvis vingaver som tak til fartøjschefen og kaptajnløjt-
nant Morten Nielsen for deres velvilje og store engagement. 
Alle var på hjemturen enige om, at det var en god og oplevelsesrig tur. 

Verner Nielsen 
 
 

Aktiviteter i Folk & Forsvar 
___________________________________________________________________________ 
2. oktober
Bestyrelsesmøde i Kastellet - Nordre Magasin - kl. 15.00. 
 
15. oktober
Folk & Forsvar i Nordjylland er af Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseums Støtteforening inviteret til 
foredrag kl. 19.00 om FN i Congo. Arrangementet afvikles i UMAK-Bygningen på Hvorup Kaserne, Audi-
torium VEST. Oberstløjtnant Jørgen Clasen beretter om et års tjeneste ved missionen i Congo. 
 
29. oktober 
Folk & Forsvar arrangerer debatmøde om Forsvarets fremtid - Forsvarsforlig 2009 - på Hotel EYDE 
i Herning kl. 19.00. 
Yderlige informationer om arrangementet fremkommer senere. 
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4. november
Folk & Forsvar arrangerer debatmøde om Forsvarets fremtid - Forsvarsforlig 2009 - på Sabro Kro 
(Århus) kl. 19.00. 
Yderlige informationer om arrangementet fremkommer senere. 
 
6. november
Bestyrelsesmøde i Kastellet - Nordre Magasin - kl. 15.00. 
 
12. november 
Folk & Forsvar arrangerer debatmøde om Forsvarets fremtid - Forsvarsforlig 2009 - i TØJHUSET i 
Fredericia kl. 19.00. 
Yderlige informationer om arrangementet fremkommer senere. 
 
15. november
Folk & Forsvars formand, Frank E. Andersen, taler på Beredskabsforbundets Lederseminar i Snekker-
sten over emnet "Redningsberedskabet i fremtiden" - herunder relationen til Hjemmeværnet og Forsvaret 
i øvrigt, samt det kommende forsvarsforlig. 
 
18. november 
Folk & Forsvar arrangerer debatmøde om Forsvarets fremtid - Forsvarsforlig 2009 - på Lindenborg 
Kro (Roskilde) kl. 19.00. 
Yderlige informationer om arrangementet fremkommer senere. 
 
19. november 
Folk & Forsvar arrangerer debatmøde om Forsvarets fremtid - Forsvarsforlig 2009 - på VORDING-
BORG KASERNE (Nye auditorium) kl. 19.00. 
Yderlige informationer om arrangementet fremkommer senere. 
 
22. november
Folk & Forsvar i Midt- og Vestjylland inviterer til et arrangement i Beredskabscenter Herning kl. 
10.00 - 14.00, tilrettelagt af Hjemmeværnsdistrikt Herning og Beredskabsstyrelsen i Herning. Mødested: 
H.P. Hansensvej 100 i Herning. 
Arrangementet indledes med en kort orientering om værnepligtsuddannelsen, hvorefter man kan 
overvære katastrofedelen af kontroløvelsen for Ingeniørregimentets soldater fra Skive. Kontrollanter 
og momentstyrke er hjemmeværnssoldater fra Herning og Djursland. 
Der er frokost kl. 11.45 - og efterfølgende debat om værnepligtens formål og form. Oplægsholdere er 
Jens Christian Lund, MF (S) og P. Ørum Jørgensen, MF (KF). 
Tilmelding senest 18. november til 97 19 20 70 (Birger Dahl) eller 97 42 57 50 (Ole Thomsen). 
 
26. november 
Folk & Forsvar arrangerer debatmøde om Forsvarets fremtid - Forsvarsforlig 2009 - i Frederiks-
borghallen i Hillerød kl. 19.00. Yderlige informationer om arrangementet fremkommer senere. 
 
27. november 
Folk & Forsvar arrangerer debatmøde om Forsvarets fremtid - Forsvarsforlig 2009 - på Hotel 
SCANDIC Hvidovre kl. 19.00. 
Yderlige informationer om arrangementet fremkommers senere. 

 
Åbent Hus i Kastellet 
___________________________________________________________________________ 
 

Søndag 26. oktober 2008 kl. 12.00 – 16.15 
 

Kastellet markerer sin 344 års fødselsdag - 
Åbent Hus – udstillinger – koncerter – Dansk Løsen m.v. 
Kantinen serverer ”Kastelsgryde” til kr. 44,00. 
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Nye bøger 
___________________________________________________________________________ 
 
Michael Burleigh: 

Terror 
Terrorismens historie fra de irske feniere til al-Qaeda 
 
Terrorismens historie er lang og dramatisk. Historikeren Michael 
Burleigh fokuserer i denne bog på den del af terrorismen, som har 
impliceret den vestlige verden. Fra de oprørske irske feniere over 
russiske nihilister og revolutionære, RAF, ETA og mange flere frem 
til global jihad og al-Qaeda. 
 
Til forskel fra mange andre eksperter tør Burleigh også tage et 
standpunkt i forhold til sit emne.  Mange har forsøgt at 'forstå' ter-
rorismen og finde Vestens 'fejl'. Burleigh understreger, at terroris-
me er en nøje beregnet politisk taktik, der bygger på vold og søger 
at opnå sine mål ved at skabe frygt. Volden bliver meget ofte et 
mål i sig selv, og terroristerne er tit viklet ind i andre former for 
kriminalitet. Terrormiljøet er ”uden undtagelse moralsk usselt, når 
det ikke slet og ret er kriminelt”, skriver Burleigh direkte i sit for-
ord. 
 
Michael Burleigh (f. 1955) er britisk forfatter og historiker og inter-
nationalt anerkendt. Han har undervist ved New College på 
University of Oxford, London School of Economics og University of 
Cardiff, hvor han var professor.  
 

Fakta om bogen 
 
Titel:  Terror – Terrorismens historie fra de irske feniere til al-Qaeda 
Originaltitel:  Blood and Rage: A Cultural History of Terrorism 
Oversættelse: Peter Skeel 
ISBN.:  978-87-11-31873-7 
Omfang:  540 sider  
Pris: 399,95 kr.  
 

 
Set i pressen 
___________________________________________________________________________ 
 
Problematisk tilbageholdelse af pirater 
Forsvarsminister Søren Gade måtte i sidste uge meddele Forsvaret, at danske orlogsfartøjer ikke frem-
over må tilbageholde pirater, før de internationale retsregler er blevet bragt i orden. Det danske flådefar-
tøj ”Absalon” måtte således løslade de 10 mistænkte pirater, de havde opsnappet, da der endnu ikke er 
skabt fælles retsregler for, hvordan pirateri ud for Somalias kyster kan straffes.  
Chefen for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral Nils Wang, håber, at der kan skabes en løs-
ning via Den Internationale Domstol i Haag. 
 
Behov for værnsfælles koncept 
- Vi sælger vort arvesølv, mener forfatter og oberst Lars Møller i en kronik i Berlingske Tidende. Når vore 
folk kommer hjem fra en international udsendelse og ser det ”kaos”, der eksisterer, er der mange af de 
mest erfarne og kompetente, der tager deres gode tøj og forlader os i skuffelse eller vrede, skriver han. 
Forfatteren har netop udgivet bogen ”Det danske Pearl Harbour”, hvor han beskriver dansk forsvars di-
lemma. Man har efter hans opfattelse gjort op med 10.000 års krigshistorie ved at lave en speciel dansk 
model, som skulle gøre mere for færre ressourcer.  Møller mener der bør udarbejdes ét samlet overord-
net værnsfælles koncept, der beskriver den samlede værktøjskasse i relation til den økonomi, der er til 
rådighed, og de indsatser, som vi har i dag og i fremtiden. Hvis forsvaret stilles overfor yderligere opga-
ver, må ressourcerne også følge med. 
 
Forsvaret har forladt det danske folk 
- Forsvaret har forladt det danske folk, skriver forfatter Rolf Bagger i en kronik i Berlingske Tidende. 
Hvorfor har Rusland genoptaget sine provokerende flyvninger med bombefly ned gennem Atlanterhavet 
og Nordsøen og omkring Bornholm? – spørger han. Er der en ny kold krig på trapperne? Nej, men rus-
serne bygger ikke et nyt territorialt forsvar op fra den ene dag til den anden, skriver forfatteren.   
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I Danmark har skiftende regeringer målbevidst kappet den levende og direkte forbindelse mellem forsvar 
og befolkning over, så forsvarets folkelige forankring er så godt som borte. Krigen er blevet fjern og uvir-
kelig, mener Bagger. Borte er mobiliseringshæren, borte er reserven og erstattet af en fire måneders 
værnepligt. Politisk bekvemmelighed ligger som bekendt ikke den danske befolkning fjernt, skriver Rolf 
Bagger. 
 
Tre flyproducenter kæmper for dansk flyordre 
Hele tre flyproducenter kæmper om, hvem der skal levere 48 nye kampfly til det danske forsvar.  
De tre flyproducenter er den amerikanske Lockheed Martin, der har nedsat sin pris på Joint Strike Fighter 
til 20 mia. kroner, det svenske Saab tilbyder Gripen til 22 mia. kroner, og det sidste tilbud kommer fra 
amerikanske Boeing på F18 Super Hornet.   
Joint Strike Fighter er ”femte generations” kampfly, og prisen omfatter to års pilottræning og reservede-
le.  
Lockheed Martin forventer at skulle producere 3.100 fly.  
Gripen er Saab’s ”fjerde generations” kampfly, og svenskerne har hidtil solgt 264 eksemplarer af flyet.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 30.09.08 
 Claus Arboe-Rasmussen, informationschef 
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