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Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: 
 

 
Er der neutralitet i  
nyhedsformidlingen? 
 
Det er i sandhed en omskiftelig 
tid, vi lever i. Her dag bliver vi 
bombarderet med nye interes-
sante oplysninger. Mange af dem 
ud fra devisen: ”Undersøgelser 

har vist”, hvor vi så får en ny evig sandhed om et 
eller andet emne stukket ud. Oftest må vi som 
lægmænd give op over for de forskellige argu-
menter. Men lige så ofte har det vist sig, at vi –  
med lidt tålmodighed – får en ny nyhed en uges 
tid senere, der påstår det modsatte synspunkt. 
Og så lever vi glad videre, indtil næste undersø-
gelse igen viser et eller andet! 
 
Det er vel godt nok med al den information. Pro-
blemet er blot, at mulighederne for manipulation, 
om jeg så må sige ”i ytringsfrihedens navn”, bli-
ver aktualiseret. Herunder ikke mindst den poli-
tisk betingede manipulation, uanset fra hvilken 
side af spektret, den kommer. 
 
Senest har vi hørt, at et relativt stort flertal af 
den danske befolkning ønsker vore soldater hjem 
fra Irak her og nu. Det er en både ærgerlig og på 
samme tid interessant information. 
Ærgerlig fordi: Er der noget vore soldater i Irak 
ikke har brug for, så er det en fornemmelse af, at 
man ikke støtter dem hjemme i baglandet. Det er 
noget af det mest moralbrydende, der kan ske, 
og alene af den grund burde man måske være 
lidt tilbageholdende med at udbasunere det.  
 
Når man har forsøgt at følge med i det daglige 
flow af nyheder, har man også hørt om en masse 
problemer i Irak. Om, hvor forfærdelig Bush er, 
at Danmark ikke skal være medløber, om de 
forfærdelige mord og så videre.  
Langt mindre hører man om, hvor det går fremad 
for irakerne, hvor de allierede soldater, herunder 

de danske, rent faktisk medvirker til fremskridt, 
om end langsomt.  

Præsidentens hjørne 

Behjertede sjæle samt naturligvis de ansvarlige 
chefer forsøger at fortælle, at vi ikke må svigte 
irakerne nu. Vi skal gøre arbejdet færdigt – og så 
videre.  
 
Men man fornemmer, specielt i de elektroniske 
medier, at dette sidste ikke kommer voldsomt 
meget frem. Og heri består just det interessante: 
Hvis den frie presse ønsker at påberåbe sig den 
ultimative pressefrihed, som vi alle støtter, er det 
så ikke sådan, at de fleste af os forventer en 
rimelig neutral fremlægning af stoffet?  
 
Er det ikke sådan, at vi gerne vil have nyhederne 
som facts, så vi selv kan bedømme, selv tage 
stilling? 
Og er det sådan, at vi oplever denne neutralitet i 
pressens nyhedsformidling? Er vi så farvede af 
vores egne holdninger, at vi ikke kan se klart, at 
pressen naturligvis er neutral i sin nyhedsformid-
ling?  
 
Eller er det rigtigt, at pressen ikke er neutral? Er 
det rigtigt, at pressens enkelte medarbejdere 
lystigt kan udbasunere deres egen ”vinkling”, 
som det hedder nu om dage. Hvis dette er rigtigt, 
hvad hver enkelt må vurdere for sig selv, og 
danne sig sin mening om, hvem er det så, der 
misbruger ytringsfriheden? 
 
I vores informationssamfund er det et ubetinget 
krav, at vi alle holder øje med, at det frie flow af 
informationer ikke ender med at ødelægge det 
samfund og den tilværelse, vi alle ønsker, og som 
vi alle hver dag gør en lille smule for at bevare. 
 
Alene her er der et godt argument for, hvad sol-
daterforeningerne skal udrette. Vi skal støtte 
vore soldater i Irak og andre steder. Vi skal øve 
indflydelse på de mennesker, der har travlt med 
at råbe op om at tage soldaterne hjem, før ar-
bejdet er gjort. Vi skal medvirke til, at vore sol-
dater føler sig trygge i bevidstheden om, at be-
folkningen bakker dem op i deres farefulde ar-
bejde, som grundlæggende består i at søge at få 
dårligere stillede mennesker til at få det lidt bed-
re. 
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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 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 
Forsvarsudvalget, Forsvarets ledelse, nordisk samarbejde etc., samt i øvrigt til alle, der måtte ønske at modtage ny-
hedsbrevet via maildistributionslister eller pr. post. 
 
For at sikre landsforeningernes medlemmer den bredest mulige nyhedsformidling er det besluttet, at Vedetten i frem-
tiden 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 

 
    
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. Folk & Forsvar Bestyrelsesmøde i København 
 21. nov. DSM – Koordinerende ledergruppe Ledermøde i København 
 23. nov. Danske Soldaterforeningers Landsraad Præsidiemøde i Odense 
    
December 7. dec. Danske Livregiments Soldaterforening Markering af regimentets 243 års dag i Ka-

stellet 
 
 

 
 

Hædersbevisninger i Landsrådet 
Fortjensttegn 

i bronze 
Fortjensttegn 

i sølv 
Æresplakette  

Tillykke! 

 

 
Mads Tonsgaard 

 
De Blå Baretter 

 
24. oktober 2006 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Nyhedsbrevet Vedetten udsendes af 
 

Danske Soldaterforeningers Landsraad 
Protektor:  Hendes Majestæt Dronningen 
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Camp Danevang:  
 

Det ærgrer med kritik, der ikke er faktuel korrekt 
 
Den britiske hærchef, general Richard Dannatts udtalelser for 3 uger siden om, at det er nødvendigt at 
opgive ambitionen om et frit demokrati i Irak, har selvsagt givet en del politiske reaktioner. 
 
Forsvarsminister Søren Gade fastslog som en reaktion på udtalelserne, at han er uenig i hærchefens ud-
lægning. Vi skal sørge for, at sikkerhedsstrukturen er sådan, at irakerne selv kan overtage den. Hvis alle 
vendte ryggen til Irak i morgen og tog ud, ville det skabe en kaossituation, fastslog ministeren.  
 
Den danske missionschef i Irak, oberst Per Mikkelsen, henstiller, at der ikke skabes unødig uro om ind-
satsen. De danske soldater i Danevang er negative over for den debat, som mange har benyttet lejlighe-
den til at iværksætte om den danske indsats i Irak. Ikke mindst har en del danske politikere benyttet 
lejligheden til kritiske vurderinger og tvivl om den danske indsats. 
 
- Det værste er, når der rejses tvivl om, hvorvidt vores indsats hernede nytter, siger oberst Per Mikkel-
sen. Selv om man ikke er enig i det politiske grundlag for krigen, kunne man godt udvise noget mere 
respekt for soldaternes indsats. Men det skal man herned for at kunne vide noget om. Vi oplever, at poli-
tikere og pensionerede officerer udtaler sig om vores indsats uden at kende de faktiske forhold. Og det 
ærgrer og irriterer med kritik, når den ikke er faktuel korrekt, siger obersten. 
 
 

Forsvarsministeren på besøg i Kosovo 
 
 
Forsvarsminister Søren Gade 
besøgte de danske soldater i 
Kosovo i dagene 25.-27. ok-
tober. Det danske styrkebi-
drag er på ca. 320 soldater. 
De indgår i NATO-
operationen i Kosovo – 
KFOR. KFOR har til opgave at 
etablere sikre omgivelser for 
Kosovo’s befolkning og inter-
nationale organisationer med 

henblik på fortsat demokratisk udvikling af et multietnisk Kosovo. 
 
Ud over at besøge det danske kontingent mødtes ministeren med FN’s Generalsekretærs sær-
lige repræsentant Joachim Rücker og chefen for KFOR, generalløjtnant Roland Kather, samt 
chefen for Multinational Task Force North, brigadegeneral Marc Duquesne. 
Formålet med møderne var at drøfte den politiske udvikling i Kosovo og i regionen, KFOR’s 
fremtid samt sikkerhedssituationen. 
Under møderne blev der udtrykt stor anerkendelse af de danske soldaters indsats, ligesom 
ministeren fik et godt indtryk af den øjeblikkelige situation i Kosovo. 
 
 

Ny fane til Danske Artilleriregiment 
 
Danske Artilleriregiment i Varde fik fredag 3. november 2006 overrakt en ny fane 
af Hendes Majestæt Dronningen. 
 
Den nye fane afløser regimentets fane, og samtidig blev også fanen fra Kongens 
Artilleriregiment tildækket. 
 
Hendes Majestæt slog det første søm i den nye fane. Forsvarsstabschefen, vice-
admiral Tim Sloht Jørgensen og chefen for Hærens Operative Kommando, gene-
ralmajor Poul Kiærskou slog det andet og det tredje søm i fanestangen. 
 
Majestæten overdrager her den nye fane til regimentets chef, oberst Werner Kah-
le.
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Folk & Forsvar er med hele sin organisation Danmarks største samarbejde med positiv opbakning til 
det forsvars- 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 
samfundets opgaver i forhold til den strategi, som Danmark har fastlagt for sin sikkerhedspolitiske rol-
le, med henblik på at skabe robusthed i samfundet og sikkerhed og tryghed for den enkelte. 
 

 
 

NATO kritiserer det danske forsvarsbudget 
 
Under det seneste NATO-ministermøde, der afvikledes i Slovenien, kritiserede NATO-
generalsekretæren, Jaap De Hoop Scheffer, det danske forsvarsbudget.  
Han konstaterede, at for mange lande er bagefter, når det gælder forsvarsbudget. 
 
Generalsekretæren erindrede om det mål, som NATO-landene tidligere har sat sig, at der til 
formålet afsættes 2 procent af bruttonationalproduktet.  
Han vurderede, at ikke alle lever op til denne målsætning. 
 
NATOs statistikker peger på, at Danmark bruger 1,4 procent af bruttonationalproduktet på 
forsvaret. Det placerer Danmark i bunden af statistikken sammen med Belgien (1,3) og Cana-
da (1,1). 
 
På NATO-konferencen debatterede generalsekretæren de problematiske budgetter med for-
svarsministrene, og der var angiveligt forståelse for hans frustration, der ikke mindst har bag-
grund i generalsekretærens pres på nye ansøgerlande til at forøge forsvarsbudgetterne samti-
dig med, at de gamle NATO-lande ikke lever op til de krav, de selv har sat. 

Kilde: ”Forsvarsfokus”  
 

De danske flådeskibe nu i aktion ved Libanon 
 
De danske missilfartøjer ”Glenten” og ”Ravnen”, som er indsat i FNs Libanon-styrke, har nu 
indledt patruljevirksomheden ud for Libanons kyst ved den sydlige grænse og ud for Litani-
floden.  

Derved bidrager de til FNs første større mari-
time operation, benævnt UNIFIL. 
Operationen er ledet af Tyskland og har som 
hovedformål at forhindre indsmugling af våben 
og ammunition til Hizbollah. 
 
De danske flådefartøjer patruljerer efter en 
særlig plan i 5 døgn, hvorefter de ligger i havn 
i Limassol på Cypern i 3 døgn. På Cypern ved-
ligeholdes de af en udsendt dansk enhed, bl.a. 
med forsyninger af mad, vand og brændstof. 

De 2 missilfartøjer er af Flyvefisk-klassen 
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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 freden". 
 
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 DA-
NOR-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 flot-
te 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. 
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Kommende arrangementer i Folk & Forsvar 
 
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. 
 
Som det fremgår andetsteds i nyhedsbrevet er Folk & Forsvar massivt impliceret i forberedel-
serne til markeringen af 50 års dagen - bl.a. ved en bogudgivelse om dansk forsvars engage-
ment i internationale operationer gennem 50 år. 
 
10.11.06 
Møde i forretningsudvalget kl. 14.00 i Trommesalen 
 
15.11.06 
Møde i Informationsgruppen kl. 10.00 i Trommesalen 
 
21.11.06
Bestyrelsesmøde kl. 15.00 - Vesterbrogade 6 D 

 
 

2007 
 
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. 
 
 
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! 
 
 
 

Jensen og verdenskrigen 
 
Lørdag 11. november kl. 11.00 afslører den australske ambassadør i Danmark Mrs. Sharyn 
Minahan en mindesten for Løgstørs ”krigshelt” Jørgen Christian Jensen, der blev født i 1891 og 
som ganske ung gik til søs. Han endte i Australien, hvor han et halvt år efter Første Verdens-
krigs udbrud den 23. marts 1915 meldte sig til den australske hær, der netop var under op-
bygning med henblik på at gå ind i krigen på Det Britiske Imperiums side. 
 
Jensen kom til at kæmpe på Gallipoli og fra sommeren 1916 i skyttegravene på Vestfronten i 
Frankrig. Han blev hårdt såret under Somme–offensiven i 1916, men kom atter tilbage til fron-
ten, hvor han den 2. april 1917 vandt den fornemste dekoration for tapperhed, Victoriakorset, 
for en modig handling, et angreb, hvorunder han tog cirka 60 tyskere til fange og udsatte sig 
for livsfare for at beskytte disse mod allieret beskydning.  
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Der eksisterer et foto af ham taget ved 
Buckingham Palace i forbindelse med tilde-
lingen af dekorationen, hvor han ses i sam-
tale med den dansktalende kong Georg V. 
 
I maj 1917 blev han atter alvorligt såret af 
et skud hovedet, der invaliderede ham så 
meget, at han blev sendt tilbage til sin 
hjemby Adelaide.  
 
Efter hjemsendelse i december 1918 giftede 
han sig med en australsk pige, Katie, men 
døde allerede i 1922 formentlig som følge af 
eftervirkninger af hans ”banesår”. 
 
På initiativ af Folk & Forsvars tidligere gene-
ralsekretær og mangeårige medlem af sam-
me organisations Informationsgruppe, Bent 
Sørensen, har en gruppe borgere i samar-
bejde med Løgstør kommune sat arbejdet i 
gang med etablering af et varigt minde i en 
lille central park i byen.  
 
Bogudgivelse 

Samtidig udgiver Bent Sørensen en bog med tit

0-år i fredsbevarende operationer 

len ”Jensen og verdenskrigen” på det lokale 
forlag ”Krejl” - boghandler Jørgen Balle i Løgstør.  
 
 

5
 
I forbindelse med 50 års markeringen af udsendelsen af de første FN-soldater den 7. november 2006 

ogen bliver sat til salg i diverse boghandler lan-

etingelsen for at opnå denne pris er, at bogen 

udsender soldaterforeningen De Blå Baretter en ”mindebog” med titlen ”DE FØRSTE”. 
 
B
det over den 7. november 2006 til en pris af kr. 
248,-. Imidlertid udbyder De Blå Baretter bogen i 
forsalg til en pris af kr. 200,- pr. stk. plus forsen-
delsesomkostninger.  
 
B
købes og betales inden den 7. november. Bogen 
kan købes på www.blaabarettersalg.dk. 
 
Bogen vil også kunne købes i forbindelse med 

olk & Forsvars bog ”I krig for freden” vil også 

ndre nyheder 

receptionen på Ryes Kaserne den 7. november, 
men her er prisen kr. 248,00.  
 
F
blive solgt ved denne lejlighed. 

 
A
 
80 års mærkedage i Forsvaret 

nets Transport- og Inspektionseskadrille, fyldte 80 år i 

ærens Sergentskole i Sønderborg fyldte 80 år den 1. oktober. Fødselsdagen blev markeret 
ved en jubilæumsparade. 

Danmarks ældste eskadrille, Flyvevåb
oktober. Eskadrille 721 blev dannet som Søværnets Flyvevæsen 1. Luftflotille på Marinestation 
København den 12. oktober 1926. Eskadrillen blev efter 2. Verdenskrig officielt genoprettet i 
1947 og hører i dag til på Flyvestation Aalborg. Den har 2 gange været udsendt i kamp mod 
terror med baser i Afghanistan og Kirgisistan, og forberedes nu på udsendelse til støtte for 
FN’s mission i Irak. 
 
H
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Nyt hverveinitiativ i Hjemmeværnet 

jemmeværnet har i oktober taget initiativ til en helt ny model for hvervning:  

uniform? 
Først var der Dating for 
dem å 

cerer hjemmevær-
et soldaterdating.dk til 

 være 
ed – du skulle næsten 

Folk & Forsvar besøgte d ovo 

H
 

På date i 
kamp-

, der ville date. S
kom Scor for dem, der 
ville det. Senere så vi da-
ting for de smukke og for 
eliten og for dem, der ger-
ne ville fange en land-
mand. 
 
Nu lan
n
dem, der gerne vil møde 
andre i uniform. 
 

Det er helt gratis at Soldaterdating.dk er lanceret af Totalforsvarsregion København, 
som dækker Hjemmeværnet i København, Storkøbenhavn, Nord-m sjælland og på Bornholm. Soldaterdating.dk er ikke en datingportal, 
men udelukkende en hvervekampagneside.  
Du kan læse mere på 

prøve det selv! 
 

 
www.tfrk.dk. 

e danske soldater i Kos
 
Folk & Forsvars informationschef, Claus Arboe-Rasmussen besøgte sidst i oktober de danske 

yrker i Camp Olaf Rye i Kosovo i forbindelse med forsvarsminister Søren Gade besøg.  

der et 

et, men intet alvorligt siden håndgranatkastet på Cafe Dolce Vita 

ere og 90 % albane-

t Serbien en folkeafstemning for de 6,6 millioner serbiske vælgere, der 
ulle stemme om en ny forfatning, hvor Kosovo skal være en integreret del af Serbien. Siden 

en geografisk 

ce”, uafhængighed 

ars blad december 2006 vil fokuserer mere på de danske soldaters mission i Kosovo.   
 

st
Danmark har på Hold 15 udsendt 303 soldater til Kosovo fra august 2006. Bataljonens chef er 
oberst Michael Wallin fra DANILOG i Vordingborg. Udover det danske kontingent er 
fransk kompagni i lejren.  
Situationen i Kosovo er i skrivende stund rolig. Der har været en mindre spænding mellem de 
etniske grupperinger i land
den 26. august. Den danske lejr ligger ca. 2 km vest for byen Mitrovica.  
Øverstbefalende for området er NATO’s KFOR-chef, den tyske generalløjtnant Roland Kather.  
Kosovos befolkning består af to millioner mennesker fordelt med 5 % serb
re plus 5 % andre. 
 
Sidst i oktober hold
sk
krigen i Kosovo sluttede i 1999 har området Kosovo været administreret af FN.  
Uanset udfaldet af det serbiske valg forventes FN at ville fastlægge Kosovos fremtid, forment-
lig som en selvstændig stat underlagt visse begrænsninger, og muligvis med 
opdeling i nord med fortrinsvis serbere og den store syddel med albanere.  
Den tidligere finske præsident Ahtisaari leder forhandlingerne om Kosovos fremtid, der forven-
tes afsluttet inden udgangen af 2006. Begrebet ”conditional independen
med visse begrænsninger, er temaet for Kosovos fremtid, som man påregner vil kunne effek-
tueres fra midt i 2007. Serbiens statsminister Vojislav Kostunica håber, at Serbiens traditionel-
le allierede Rusland og måske også Kina vil blokere for Kosovos selvstændighed i FN’s Sikker-
hedsråd. 
 
Folk & Forsv
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Nye interessante bøger 
 
Et kontinent i krig – Europas hi
Europas historie er historien om 

storie gennem 1000 år 
et kontinent i krig. Gennem århundreder har de europæiske 

en af dem at etablere et 

eretning om en front i den kolde krig 
 disse dage for 17 år siden begyndte Jerntæppet at flænges ved en iskold 

d grafi om Hitler, Stalin, Churchill og Roosevelt og går 
re igsherrer, der hver især og med alle midler kæmpede om verdensherre-

e og overraskende sider”, skriver generalløjtnant 

376 sider – kr. 299,
 

g Festdage – hvornår – hvorfor – hvordan? 
ge i Danmark og de øvrige nordiske lande 

lustrationer: Vif Dissing 
204 sider – kr. 198,00. 

stater nådeløst ført krig mod hinanden, uden at det er lykkedes nog
varigt overherredømme. 

”Et kontingent i krig” fortæller den dramatiske historie om de talrige indre 
magtkampe i Europa gennem de seneste 1000 år og analyserer, hvorfor de 
europæiske stormagter aldrig kunne udslette hinanden, men derimod hav-
de succes med at etablere et europæisk verdensherredømme. 
Bogen beskriver Europas historie fra Karl den Stores rige i 843 og helt frem 
til den europæiske integrations og nationalismes udvikling i tiden efter 2. 
verdenskrig. 
Bogen er skrevet af lektor ph.d. Lars Hovbakke Sørensen og udgivet på 
Aschehoug. 
248 sider - kr. 299,00. 
 
 
Berlinmuren – en b
I
frontlinie i Berlin. Forud var gået 28 år med terrorbalance, vagttårne, flugt-
forsøg og skudsalver i natten. 
Den ny bog fortæller historien om Berlinmuren og følger kædereaktionen 
fra beslutningstagerne i Berlin, Moskva og Washington, over østtyske og 
amerikanske soldater ved grænsen, til berlinerne, der med livet i hænderne 
udfordrede pigtråden – eller mistede kontakten med deres familie. 
Bogen er skrevet af Christopher Hilton og er udgivet på Diorama. 
384 sider - Kr. 329,00. 
 

Krigsherrer 
Bogen er en spæn ingsmættet parallelbio
tæt på de 4 sto
dømmet. 

kr

Medens deres lande udkæmpede utallige kampe på 2. Verdenskrigs slagmarker, forsøgte det 
20. århundredes 4 store krigsherrer at udmanøvrere og overliste hinanden 
i en helt anden slags kamp, der kom til at afgøre Europas og verdens 
skæbne. 
Bogen bevæger sig fra Det Hvide Hus og Whitehall til Ulveskansen og 
Kreml og udforsker styrker og svagheder hos de 4 krigsherrer i færd med 
at ændre hele verden. 
 
”Krigsherrer er skrevet efter bedste britiske historikertradition og belyser 
det kendte stof fra ny
K.G.H. Hillingsø om bogen. 
Bogen er skrevet af Simon Berthon og Joanna Potts og er oversat fra 
engelsk af Nina Skyum-Nielsen. 
00. 

Og til sidst en bog, d
anmarks Højtider o

er går i en helt anden retning! 
D
Bogen rummer artikler om samtlige fest- og helligda
samt en redegørelse for alle jødiske og muslimske mærkedage. 

Bogen rummer endvidere kapitler om alternative kalendersy-
stemer, og samtlige FN-dage, -uger og år er også omtalt. 
Et af vore mest centrale symboler, Dannebrog, er tildelt speciel 
opmærksomhed i et afsnit, hvor ”Danmarks-Samfundet” redegør 
for korrekt flagning etc. 
Bogen, der er udgivet på Askholms Forlag, er en opdatering af 
en tidligere udgivelse. 
Forfatter: Ib Askholm – il
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Fradragsberettiget gavebeløb til Folk & Forsvar 
 
På et møde den 23. november lægger Folk & Forsvars bestyrelse sidste hånd på forretningsud-
valgets oplæg til en modernisering og effektivisering af Folk & Forsvars arbejdsproces. 
Oplægget indeholder en handleplan for årene 2007-2009 med en række prioriterede indsats-
områder. For 2007 omfatter handleplanen nøgleordene Beredskabsforlig, værnepligt som sam-
fundspligt, midtvejsevaluering af forsvarsforliget, den fremtidige regionale struktur efter am-
ternes nedlæggelse, etablering af et eksternt ekspertpanel, samt en række mere administrati-
ve processer. 
Til håndtering af dette opgavegrundlag etableres et antal projektgrupper. 
 
Dette ambitiøse arbejdsprogram stiller store krav til økonomi. 
Det er derfor besluttet, at Folk & Forsvar i løbet af november måned til samtlige sine medlem-
mer udsender en opfordring til indbetaling af et fradragsberettiget gavebeløb til Folk & Forsvar. 
Organisationen er såkaldt § 8-godkendt, hvilket indebærer, at pengegaver på over kr. 500,00 
er fradragsberettiget på selvangivelsen. En pengegave på eksempelvis kr. 1.500,00 giver mu-
lighed for et fradrag på kr. 1.000,00.  
Det maksimale fradrag er kr. 5.000,00 – ægtefæller dog kr. 5.000,00 hver. 
  
Alle gavebeløb uanset størrelse vil være et kærkomment og værdifuldt bidrag til Folk og For-
svars fortsatte arbejde. Ligeledes vil antallet af gaveydere have betydning for Folk og Forsvars 
fortsatte kategorisering som en almennyttig organisation.  
Folk & Forsvar håber således på at modtage en række gavebeløb, der kan bidrage til at sikre 
Folk & Forsvars fortsatte arbejde. 
 
 
Terrorbekæmpelsen i fokus på Bornholm 
 
De gjorde det igen i amtsorganisationen på Bornholm – med initiativ og virkelyst! De samlede 

 og ”fyraftensmøde” om et væsentligt 
ebattema – denne gang: Status for terrorbekæmpelsen i Danmark. 

oles Auditorium til en de-
at med de gode Folk & Forsvar-folk på Bornholm, - men ikke mindst prisværdigt – en flok 

: Kristian 
Pihl Lorentzen, MF (V) (billedet) 

 kørte vi til Rønne 
r at deltage i Folk og Forsvars 

e indsats i Irak og Afghanistan. Tilhørerne var - udover 

 var en sand fornøjelse af deltage! Bornholm er dejlig.  
 

onsdag 25. oktober 125 deltagere til et offentligt debat-
d
 
Store rorgænger Grunwald var på kommandobroen, og hans styrmand Charlotte Bjørnager 
stod klar med sit flotte skriftlige debatoplæg i Bornholms Erhvervssk
b
unge elever fra skolen. 

 
Til lejligheden var også skaffet 
kyndige oplægsholdere

gav den politiske vinkel på det al-
vorlige emne, og chefkriminalins-
pektør Hans Jørgen Bonnichsen, 
der tidligere på året fratrådte som 
chef for PET, gav emnet den rette 
faglige vinkel. 
 
 
På sin hjemmeside skriver Kristian Pihl 
Lorentzen bl.a.: 
 

Fantastisk dag på Bornholm!  
… Efter frokost
fo
store temamøde, hvor jeg sammen 
med Hans Jørgen Bonnichsen, tidlige
risme.  
Desuden kom jeg ind på den dansk
medlemmer af Folk og Forsvar - omkring 100 spørgelystne og meget motiverede gymnasieele-
ver. Det

re PET-chef, kom med indlæg om bekæmpelsen af terro-
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Presseklip 
 
De danske soldater gør små fremskridt i Irak 
Berlingske Tidende skriver den 26. oktober, at forsvarschef Jesper Helsø er enig med statsmi-

det går for langsomt i Irak, og at der kan være brug for en ny strategi.  
orsvarschefen har været på besøg i Camp Dannevang: De danske soldater gør en stor indsats 

 at skabe små fremskridt. Men det ændrer 

eks ud af ti vælgere mener, at de danske soldater i Irak skal hjem.  
skulle være sendt af sted.   

ens beslutning om at sende soldater af sted var 

åelser 

ge, siger forsvarsminister Søren Gade.  
et vil han have lavet om på. Den måde Forsvaret hidtil har givet informationer på kan danne 

gens tillid til forsvaret, 

rde kampe i Musa Qala.  

øst, siger han.  

k. En usikkerhed, der 
k Mogens Lykketoft. MF(S) til at fordømme regeringen og anklage dem for at have lavet en 

edaktion: 

laus Arboe-Rasmussen, informationschef. 

nisteren om, at 
F
og forstår under vanskelige og udfordrende forhold
ikke ved, at situationen kunne være langt bedre, siger forsvarschefen. 
 
Flertal i befolkningen for tilbagetrækning 
Et flertal af de danske vælgere mener, at Danmark aldrig burde have sendt soldater af sted til 
Irak, viser en analyse i Politiken 29.oktober.  
S
Lidt over halvdelen mener, at soldaterne aldrig 
Det er Catinet Research, der har lavet rundspørgen for Ritzau.  
I januar 2006 mente 46,2 procent, at regering
forkert.  
 
Bedre informationer fra Forsvaret skal sikre mod misforst
- Meddelelser om de hårde kampe i Afghanistan var for kortfattede og ikke til at forstå for ik-
ke-sagkyndi
D
basis for misforståelser. I sidste ende er det et spørgsmål om befolknin
siger ministeren til Berlingske Tidende den 15.oktober.  
Avisen bragte efterfølgende en krigsdagbog fra de hå
Chefen for Institut for Strategi på Forsvarsakademiet, Ole Kværnø tilføjer, at der opstod en 
alvorlig afstand mellem befolkningens opfattelse og virkeligheden i Afghanistan. Det førte til 
diskussion om den danske styrke blev evakueret eller afl
 
En anden misforståelse blev dementeret, da det amerikanske forsvarsministerium meddelte, at 
der ikke er nogen forbindelse mellem Danmarks og USA's tilbagetrækning af tropper fra Irak. 
Indtil da havde der været tvivl om, hvor længe Danmark ville blive i Ira
fi
aftale med præsident Bush om dansk forbliven lige til amerikanerne trækker sig ud. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
R
 
Ole Bennekou, generalsekretær 
C
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