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Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: 

 

Et skræddersyet 
forsvar til nutid, 
men … 
  
Da Berlin-muren faldt i 1989 
kom der en lettelse over hele 
vesten. Den store altudsletten-
de atomkrig mellem demokra-
tiet og diktaturet syntes for 

evigt at være taget af dagsordenen, og alle kun-
ne ånde lettet op. Vi fulgte alle med i den udvik-
ling, der dermed startede, Warszawa-pagtens 
opløsning, Sovjetunionens opløsning, den kom-
munistiske magts hurtige død og meget, meget 
mere. 
 
I Danmark taltes der en del om fredsdividenden, 
men det blev dog forpurret, egentlig ganske ef-
fektivt. Forsvaret skulle lægges om. Det er sket 
over flere gange og i forskellige tempi. For hver 
ny forsvarsordning blev der sagt, at nu skulle vi 
tilpasse os fremtiden, og så videre. Det var me-
get karakteristisk, at alle politikere talte om kon-
klusionen fra den nedsatte kommission om blandt 
andet truslen mod Danmark. Alle citerede, at der 
indenfor en forudsigelig fremtid ikke kunne op-
stilles et magtapparat, der kunne være en mili-
tær trussel mod den danske geografi. For tiden 
gælder for eksempel, at ”der er ikke en egentlig 
militær trussel mod Danmark”. 
 
Dansk forsvar er derfor på vej til at være skræd-
dersyet til de igangværende internationale opga-
ver, og vi har i de seneste år oplevet den største 
ændring i dansk forsvar nogensinde, alt sammen 
i stor enighed på det politiske plan, og alt sam-
men tilsyneladende i god overensstemmelse med 
virkelighedens verden, og da navnlig med befolk-
ningens ønske om at have et passende, men ikke 
for stærkt (for dyrt) forsvar. 
 
Den nugældende forsvarsordning har således 
fjernet hele mobiliseringsforsvaret, og har der-

med skåret meget voldsomt ned på evnen til at 
gøre sig stor, evnen til reelt at kunne forsvare 
landet i et eksistensforsvar.  

Præsidentens hjørne 

Og vi har alle sammen været nogenlunde enige 
om dette, har vi ikke? 
 
Og hvad er det så, der pludselig begynder at 
rumle? Hvad var det, der skete, som fik i hvert 
fald mig til at mindes Churchills berømte ord om, 
at man kan nedlægge en hær på et halvt år, men 
det tager ti år at bygge en hær op? 
 
Det er svært at sige, ligesom det er svært at 
vurdere, hvor meget man skal tillægge det af 
betydning, men det startede for mig med en 
avisartikel i ”Jyllandsposten” en gang i vinter, 
hvor der stod, at Norge var begyndt at blive be-
kymret for aktiviteter oppe i den nordligste del af 
landet, og at man havde skærpet overvågningen 
af grænseområdet mod Rusland. Og den forelø-
bige kulmination er de vurderinger, der nu kører 
næsten dagligt i pressen, at Rusland ønsker sig 
anerkendt som en stormagt. Rusland vil ikke 
finde sig i, at der stilles et missilskjold op i NATO 
østlige lande. Rusland er meget stejl overfor Est-
land i forbindelse med flytningen af et mindes-
mærke, der angiveligt vækker lige stor afsky 
henholdsvis stolthed hos esterne og deres russi-
ske mindretal. 
 
Hvad er så alt dette? Ja - vi ved det ikke. Vi ved 
ikke, om det bliver alvorligt (vi tror det ikke rig-
tigt), men vi ved allerede nu én ting: Vi ved, at 
de skeptikere, der den gang sagde, at det var lidt 
overdrevent at sige, at der ikke kunne skabes en 
trussel mod dansk område indenfor en overskue-
lig fremtid, har fået ret.  
Vi ved, at en overskuelig fremtid er meget korte-
re, end man umiddelbart syntes det, da man 
lagde Forsvaret an efter det gældende trussels-
billede. Overskueligheden dækkede ikke engang 
forligsperioden! 
 
Derfor kan vi alle kun håbe, at dette pessimisti-
ske fremtidsperspektiv, jeg her har peget på, 
ikke er rigtigt. Derfor kan vi kun håbe på, at vore 
politikere og vore militære chefer tager deres 
opgaver lige så alvorligt, som vi altid har set det. 
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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 41.500 medlemmer inden for soldaterfor-
eningsbevægelsen 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 nyhedsbrevet via maildistributionslister eller pr. post. 
For at sikre landsforeningernes medlemmer den bredest mulige nyhedsformidling er nyhedsbrevet suppleret 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 

    
Maj 4. maj Slesvigske Fodregiments Soldaterforening Lysfest i Haderslev 
 5. maj De Danske Pionerforeninger Sendemandsmøde i Skive 
 6. maj De Danske Garderforeninger Årgangsparade ved Rosenborg 
 12. maj Folk & Forsvar Forsvars- og Sikkerpolitisk konference 
 12. maj De Blå Baretter Jubilarstævne på Antvorskov Kaserne 
 12. maj Fynske Livregiments Soldaterforening Jubilardag på Odense gl. Kaserne 
 12. maj Danske Dragonforeningers Sammenslutning Dragon- og Forældredag i Holstebro 
 12. maj Slesvigske Fodregiments Soldaterforening Jubilarstævne på Haderslev Kaserne 
 12. maj Telegraf-Regimenternes Soldaterforening Sendemandsmøde på Nr. Uttrup Kaserne 
 29. maj De Blå Baretter International Peacekeepers Day i Kastellet 
    
Juni 2. juni Danske Livregiments Soldaterforening Jubilæumsstævne i Kastellet 
 3. juni Danske Gardehusarforeninger Repræsentantskabsmøde i Maribo 
 4. juni Danske Soldaterforeningers Landsraad Præsidiemøde i Odense 
 9. juni Falsterske Fodregiments Soldaterforening Repræsentantskabsmøde i Vordingborg 
 9. juni De Danske Garderforeninger Repræsentantskabsmøde i Ringkøbing 
 9. juni Kystartilleriforeningen Jubilæumsstævne – Kastellet/Middelgrundsfort 
 10. juni Falsterske Fodregiments Soldaterforening Jubilæumsstævne i Vordingborg 
 14. juni Danske Soldaterforeningers Landsraad Nordisk Stævne 2007 på Bornholm 
 15. juni De Blå Baretter Sommerstævne på Holstebro Kaserne 
    
 
 

Soldaterdage i Den Gamle By 
fredag-lørdag-søndag 18.-20. maj 2007 
 
Igen i år skabes der i Kr.Himmelfartsferien fokus på soldater og militærhistorie i Den 
Gamle By. Museets smukke bindingsværkshuse danner baggrund for rollespil, boder, 
foredrag, militærmusik og udstillinger. 
 
Alle 3 dage indtager De Jydske Landsoldater Den Gamle By. Her vil de sammen med 
deres preussiske venskabsforeninjg levendegøre ”Overgangen til Als 1864” – en 
fascinerende del af dansk historie. Ud over opmarch og selve overgangen indretter 
soldaterne Torvet i Den Gamle By til alskens militære formål: Lazaret, kommando-
poster, marketenderitelte m.v. 
 
Endvidere er der foredrag om ”belejringsskyts – om krudt, blider og de store kano-
ner, udstilling af tinsoldater m.v. 
 
Arrangementets formidling af militær- og soldaterhistorie er i højsædet! 
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Hædersbevisninger i Landsrådet 
Fortjensttegn 

i bronze 
Fortjensttegn 

i sølv 
Æresplakette  

Tillykke! 

 

 

 
Aksel Jensen 

Fodfolkspionererne 
9. april 2007 

 
Niels-Henning Høvsgaard 

Danske Dragonforeninger 
13. april 2007 

 
Morten L. Andersen 

Dronningens Livregiments 
Soldaterforening 
21. april 2007 

 
Dan Nørskov Beyer 

Hans Jørgen Lund Jensen 
Dronningens Livregiments 

Soldaterforening 
23. april 2007 

 

 
Aage Flink Møller Pedersen 

De Blå Baretter 
10. april 2007 

 
Jens P. Nielsen 

Lary Hansen 
Danske Dragonforeninger 

13. april 2007 
 

Kristian Ejnar Kristensen 
Danske Dragonforeningers  

Sammenslutning 
30. marts 2007 

 

 
Max Nielsen 

Danske Livregiments 
Soldaterforening 
14. april 2007 

 
Arne Rasmussen 

De Danske Garderforeninger 
14. april 2007 

 
Kaj Møller 

Intendanturforeningen 
21. april 2007 

 
 

350 års stiftelsesdag for Dronningens Livregiment 
 
Mandag 23. april 2007 blev 350 års dagen for stiftelsen af Dronningens Livregiment markeret i 
Aalborg og i Århus. 
Ved mindestenen for Dronning Margrethe I i Risskov blev der lagt blomster og holdt taler for 
Dronningens Livregiment. 
 
Formanden for Århus Afdelin-
gen, Sven-Erik Bolt Magnussen, 
bød de mange gæster velkom-
men, hvorefter han gav ordet til 
borgmester Nicolai Wammen, 
der holdt talen for regimentet 
og dets soldater. 
I sin tale sagde borgmesteren 
bl.a.: 
 
Dronningens Livregiment har 
siden stiftelsen for 350 år siden 
levet en omskiftelig tilværelse – 
som jeg ikke skal gøre mig klog 
på – det ved I meget mere om.  
Jeg vil nøjes med at glæde mig 
over i dag, at der står respekt 
om alle dele af det danske for-
svar, og det i en tid med store omvæltninger og udfordringer her og i udlandet.  
Danske soldater er dagligt i skudlinien – helt bogstaveligt.  
Danmark har påtaget sig en forpligtelse til i samarbejde med andre nationer og FN at bidrage 
til en verden præget af fred, demokrati og respekt for menneskerettigheder.  
Vi har en forpligtelse til at involvere os på en måde, så det altid sker i overensstemmelse med 
de værdier og idealer om frihed og demokrati, som vi ønsker at værne om – og udbrede.  
Og det synes jeg er lykkedes.  
 
Herefter talte tidligere landsformand for Dronningens Livregiments Soldaterforening gennem 
12 år, Paul B. Knudsen, om sin tid ved regimentet – Jyllands ældste regiment. 
 
Der blev lagt blomster ved mindestenen og uddelt faneplader til de mange faner, der deltog i 
markeringen af dagen, inden man gik til en efterfølgende sammenkomst på Vandrerhjemmet i 
Risskov.  
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9. april i Sønderjylland 
 
For de fleste soldaterforeninger landet over er 9. april en mindedag med fastholdte traditioner. 
Man samles og mindes denne sorte dag i Danmarks historie, og lægger blomster på de grave 
og ved de mindesmærker, som relaterer sig til denne dag. 
 

Et af de steder, hvor denne tradition har 
prioritet, er i Sønderjylland. Søgårdlejren 
er udgangspunktet, og som tidligere år 
deltog præsidiemedlem Leif Christensen i 
mindedagen. 
Flaget blev sat kl. 08.00. Efter komman-
dantens tale blev der lagt kranse og 
blomster med lejrens mindetavle for 4. 
Bataljon af Fynske Livregiment samt ved 
mindepladen på Fodfolkspionerbataljo-
nens bygning. 
 
Derefter kørte man den faste tur i det 
sønderjyske – Hokkerup – Lundetofte-

bjerg – Sønder Hostrup – Bjergskov og tilbage til obelisken udenfor Søgårdlejren.  
Alle steder blev der holdt mindehøjtideligheder og lagt blomster. 
 
En god og værdig indsats, og en respekt for de danskere, der mistede livet på denne triste dag 
i Danmark.  
 

Andre nyheder 
 
Ministeren imponeret over soldaterne 
- Jeg er imponeret over den måde, hvorpå vore soldater løser deres opgaver under vanskelige 
forhold. Der er grund til den dybeste anerkendelse og respekt for deres indsats, sagde for-
svarsminister Søren Gade i sidste uge efter sit besøg i Camp Einherjer i Irak. 
Ministeren oplevede i øvrigt de hyppige beskydninger af den danske lejr, og ministeren og 
hans ledsagere måtte søge dækning. De oplevede således ”lidt dagligdag” i lejren. Beskydnin-
gerne har i øvrigt givet anledning til, at Jægerkorpset nu er indsat i Irak med henblik på at 
bekæmpe skyderiet fra de byområder, som omgiver lejren i Irak. 
Der er i øjeblikket ca. 400 danske soldater i Irak, og holdet forventes at blive det sidste danske 
hold i Irak. 
 
Ny fanebærer i Landsrådet 
På landsrådsmødet den 14. april på Haderslev Kaserne overdrog Landsrådets mangeårige fa-

nebærer, Arne Rasmussen, De 
Danske Garderforeninger, fane-
ansvaret til en ny fanebærer. 
Arne Rasmussen har gennem 
årene med stor omhu og 
akkuratesse i alle situationer 
båret Landsrådets fane ved 
utallige begivenheder. En altid 
velpudset og trimmet fane har 
skabt respekt om hans virke, 
hvilket da også kom til udtryk, da 
Landsrådets præsident, Bjarne G. 
Bagge, under festmiddagen 
overrakte Arne Rasmussen 
Landsrådets plakette som tak for 
indsatsen. 
 
Arne afleverede da heller ikke 
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fanen til en tilfældig! Han fandt – med såkaldt rettidig omhu – sin yngre afløser: Ulrik Bauns-
gaard, også fra De Danske Garderforeninger. 
De 2 fanebærere er her fotograferet under morgenparaden og kransenedlæggelsen i Haders-
lev. 
Tak til Arne for en flot indsats. 
 
 

Nyt fra Skydeudvalget 
 
15 meter konkurrenceskydning afsluttet 
Så er skydningen mellem Forsvarsbrødrene og Landsrådet afsluttet. Der har været tilmeldt nye 
foreninger, der ikke tidligere har deltaget i konkurrenceskydningen.  
Det blev til 13 skytter og 2 hold i fritstående samt 69 skytter og 11 hold i veteranklassen, hvil-
ket er en ret god fremgang.  
Den nye deadline har virket fint denne gang, og det vil vi fastholde ved skydningerne frem-
over. 
P.t. skyder vi med 25 skytter i begge klasser til fællesskydningen, men det kniber med at fast-
holde de fritstående skytter. Vi vil derfor forsøge at ændre skydningen til f.eks. 10 fritstående 
og 40 skytter med anlæg. Nærmere om dette, når forhandlingerne er afsluttet. 
 
Resultatet for Landsrådets skytter blev således: 
 
Fritstående: 
Hold: 1.  De Blå Baretter, Fyn med 912/5 p. 

2. Falsterske Fodregiments Soldaterforening med 826/0 p. 
 

Fællesskydning: 
 1.  Bjerne Johannesen, DBB Fyn med 197/3 p. 

2. Bent Kristensen, DBB Fyn med 191/1 p. 
3. Ole Larsen, DBB Fyn med 189/0 p. 
 

Veteran: 
Hold: 1. De Blå Baretter, Fyn med 959/17 p. 
 2. Falsterske Fodregiments Soldaterforening med 950/12 p. 
 3. Dronningens Livregiments Soldaterforening med 945/13 p. 
 
Fællesskydning:  

1.  H.C. Rasmussen, De Blå Baretter, Fyn med 198/8 p. 
2. Allan B. Larsen, Dronningens Livregiments Soldaterforening med 198/5 p. 
3. Kurt Kristiansen, Falsterske Fodregiments Soldaterforening med 196/7 p. 

 
Nordisk Stævne - konkurrenceskydning 
I juni afholdes Nordisk Stævne på Bornholm, og her vil succesen med en skydekonkurrence 
blive gentaget. Skydningen er nu under forberedelse, og vi skal skyde med Gevær M/95-96 og 
Pistol M/49 Neuhausen.  
Hvert land stiller med 2 gevær- og 2 pistolskytter. 
Danmark vandt jo konkurrencen i Finland i 2005, så vi har noget at leve op til i år. 
 
200 meter skydning til efteråret 
Husk, at en ny sæson på 200 meter starter i august-september 2007, og Skydeudvalget skal 
hermed opfordre landsforeningerne til også at deltage i denne skydning.  
Yderligere oplysninger kan fås på www.soldater.dk – Håndbogen, eller kontakt et af Skydeud-
valgets medlemmer,  
 

Ole Breitenstein, tlf. 45 85 22 87, 
Kurt Kristiansen, tlf. 55 37 05 33 eller 
Preben Sloht Nielsen, tlf. 97 52 83 46 
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Forsvars- og Sikkerhedspolitisk Konference 

Folk & Forsvar arrangerer lørdag 12. maj 2007 kl. 10.00 en Forsvars- og Sikkerheds-
politisk konference i Landstingssalen på Christiansborg.  
 
Konferencens hovedtema er  
 

"Danmarks strategiske rolle internationalt - politisk og militært”. 
 
Konferencen indledes af forsvarsminister Søren Gade og institutchef, ph.d Mikkel Vedby Ras-
mussen, Dansk Institut for Militære Studier, der begge giver oplæg til dagens debat. 
 
Debatten følges op af politiske indlæg og en paneldebat, hvor fremtrædende folketingspolitike-
re fra Forsvarsudvalget og Udenrigsudvalget indgår. 
 
Konferencens deltagere vil være Folk & Forsvars præsidium og bestyrelse, repræsentanter fra 
Folk & Forsvars Amtskredse og medlemsorganisationer, samt inviterede gæster fra bl.a. For-
svarsministeriet, Forsvarets ledelse, Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet m.fl. 
 
Om eftermiddagen afvikler Folk & Forsvar sit ordinære årlige repræsentantskabsmøde. 
 
 
Beredskabsforlig 2007-2010 
 
Der blev tirsdag 24. april 2007 opnået politisk aftale om BEREDSKABET for årene 
2007-2010. Aftalen er indgået mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk 
Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre. 
Med den brede politiske aftale styrkes såvel det statslige som det kommunale red-
ningsberedskab. 
 
Aftaleteksten og forudsætningerne i aftalen er lagt ud på Folk & Forsvars hjemmeside. 
 
Som opfølgning på den indgåede aftale udsendte Folk & Forsvar den 25. april denne  
 

Pressemeddelelse 
 
Tak for et godt bredt beredskabsforlig … 
  
Så blev der endelig indgået et forlig om beredskabet med Venstre, Det Konservative Folkepar-
ti, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre. SF og Enhedslisten sagde nej, 
fordi forliget indebærer, at kommunerne nu selv får indflydelse på, hvor hurtigt brandvæsenet 
skal rykke ud.  
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Trods dette indebærer forliget en voldsom omlægning af det danske redningsberedskab mål-
rettet katastrofesituationer, og med hurtigere reaktionstid ved eventuelle terroraktioner i Dan-
mark.  
 
Frem til år 2010 vil det statslige redningsberedskab blive styrket med knap en ½ mia. kr. år-
ligt. Kort og godt. Et godt nyt beredskabsværktøj. Tak for det! 
 
Folk & Forsvar  har haft meget skarp fokus på det danske beredskab og kunne  allerede på 
vor Forsvars- og Sikkerhedspolitiske konference i maj 2006 fornemme på de forsvarspolitiske 
ordførere på Christiansborg, at der var bred politisk lydhørhed for et forlig. Alligevel har det 
taget næsten et år at nå frem til et bredt forlig, fordi detailspørgsmål og individuelle ønsker og 
hensyn skulle imødekommes. Ikke alle steder med lige stor glæde.  
 
Vi fik et robust beredskab 
Folk & Forsvar  slog sidste år fast,  
 

• at vi ønskede os ”et robust og sikkert samfund”, hvor beredskabskulturen blev fremmet 
i både offentlig og privat regi,  

• at koordinationen og sektoransvaret blev veldefineret,  
• at samspillet i den nationale infrastruktur blev øget,  
• at de frivillige blev mere inddraget,  
• at det blev etableret geografisk sammenfald omkring ansvarsgrænser og  
• at den regionale føringsstruktur kom på plads. 

 
Flere af disse ønsker fra Folk & Forsvar har fundet plads i forliget. En af de største knaster har 
været et fælles radiokommunikation, et lovforslag, som den 1. marts i år var til første behand-
ling i Folketinget. Dette projekt har været 10 år undervejs, men nu har det nye forlig inddraget 
denne væsentlige kommunikationsstyrke ved etableringen af et landsdækkende digitalt radio-
kommunikationssystem. 
 
Et andet væsentlig område har været etablering af de 9 kommunale støttepunkter, så man 
herfra med øget beredskab kan rykke ud geografisk. I det hele taget er tyngden i forliget lagt 
på styrkelse af det kommunale beredskab genne en udvidet indsatslederuddannelse, et mere 
fleksibelt uddannelsessystem og som noget nyt indsatsberedskab omkring brande til søs, samt 
den nye hjemmeside www.kriseinfo.dk.  
Et rigtigt godt signal til den danske befolkning..  
 
Mangler penge til frivillig-kampagne 
Beredskabsforbundet og Beredskabsstyrelsen kan ikke helt spore den udprægede glæde ved 
forliget, idet 2 ud af 3 beredskabsskoler nedlægges, og Beredskabsforbundet føler ikke helt, de 
får de penge, de skal bruge til kommunikationen efter frivillige redningsfolk. Der er p.t. en 
voldsom mangel på 2.000 redningsfolk, og Beredskabsforbundet  havde senest her i foråret 
bedt om at få flere oplysningsmidler til denne hvervning.   
Beredskabsforbundets præsident, Bjarne Laustsen, har i Folk & Forsvars blad ellers med kraft 
annonceret for øget støtte og midler til de frivillige.  
 
Forliget tilfører dog Beredskabsforbundet 1 mio. kr. årligt og ½ mio. kr. til oplysningskampag-
ne. Over perioden bliver det trods alt til 12, 5 mio. kr.  

 
Konklusionen på det nye beredskabsforlig er således overvejende meget positivt.  
Vi får et mere robust og bredt beredskab, der på tværs af kompetencer og ansvarsområder 
finder et fornuftigt samspil i redningsberedskabet, og selvom Hjemmeværnet ikke er en del af 
det daglige redningsberedskab, bliver det alligevel inddraget i samarbejdet om de frivillige ved, 
at frivillig-kontaktudvalgets opgaver redefineres, så Hjemmeværnet kan indgå som en støtte til 
de øvrige elementer i redningsberedskabet. Et godt signal. Det er helt klart også en styrkelse i 
kampen mod terroren, der lige siden 2001 har været en af de uforudsigelse problemer for 
dansk beredskab.  
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Andre nyheder 
 

200-års dagen for ”Træskoslaget” 
Forud for bombardementet af København i 1807 fandt en træfning sted mellem General Wel-
lingtons styrker og de danske landeværnssoldater fra ”Landeværnet for Sjælland og Lolland-
Falster”. Dette slag fandt sted i og ved Køge den 29. august 1807, hvor ca. 100 landeværns-
soldater mistede livet, og endnu flere blev såret. 
 
Landeværnssoldaterne var ældre hjemsendte soldater, som hovedsagelig arbejdede på de syd-
sjællandske gårde. De mødte og kæmpede i deres træsko – deraf navnet på slaget. Det forly-
der, at de under flugt efterlod deres træsko i vejkanten, så man var ikke i tvivl om flugtretnin-
gen i forsøget på at slippe væk fra de veludstyrede og trænede engelske soldater! 
 
Træskoslagets 200-års dag skal markeres i Køge-området. Der er af den lokale hjemmeværns-
forening taget initiativ til oprettelse af en projektorganisation, og der er indledt et samarbejde 
med de lokalhistoriske, militærhistoriske og kulturhistoriske kræfter, ligesom politiske kræfter 
er involveret, og Køge Kommune har stillet et projektsekretariat til rådighed. 
 

Elektroniske patientjournaler i Forsvaret 
De kendte brune poser med helbredsoplysninger på alle ansatte i Forsvaret er snart på vej ud. 
Siden efteråret 2006 har Forsvarets Sundhedstjeneste kørt forsøg med elektroniske patient-
journaler på 4 tjenestesteder.  
 
De brugere, der har arbejdet med det nye system er overordentligt tilfredse. 
Indførelsen af det elektroniske system gør umiddelbart arbejdsdagen lettere for sundhedsper-
sonalet på Forsvarets infirmerier. Men det vigtigste er, at patienterne kan få en bedre behand-
ling, fordi helbredsoplysningerne altid vil være opdaterede og altid er til rådighed for sund-
hedspersonalet. Det kan i sidste ende betyde forskellen på liv og død for en såret soldat. 
 
De elektroniske patientjournaler gør det muligt at få fat i de vigtige helbredsoplysninger, uan-
set hvor en medarbejder fra Forsvaret befinder sig i verden. Tidligere har det været et pro-
blem, at poserne ikke fulgte med personellet på øvelser og mission.  
De elektroniske patientjournaler kommer ud til missioner og på Forsvarets skibe i løbet af ef-
teråret. 
 
 

Koncerter i Kastellet i  Juni     
 

Lørdag 2. juni kl. 15.00-18.00: 
Den Kongelige Ballet i Prinsessens Bastion 
 
Onsdag 6. juni kl. 19.00-20.00: 
Koncert v/ 8. Regiments Musikkorps 
 
Onsdag 13. juni kl. 19.00-20.00 
Koncert v/ Slesvigske Musikkorps 
 
Onsdag 20. juni kl. 19.00-2000 
Koncert v/ Kvindelige Mariners Musikkorps 
 
Onsdag 27. juni kl. 19.00-20.00 
Koncert v/ Prinsens Musikkorps 
 
Det er i år 25. år i moderne tid, at Kastels-koncerterne gennemføres.  
I 1983 genoptog Kommandantskabet tidligere tiders koncerttraditioner med at kombinere Kastellets fæstnings- og 
kulturhistoriske miljø med en kulturarv, som militærmusikken udgør. 
Der medvirker i 2007 en række danske og udenlandske musikkorps, og også i år indgår den traditionsrige ”Store Tap-
penstreg” i koncertprogrammet. 

Tegning af kirkepladsen i Kastellet:  
 Christian Würgler Hansen 
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Atlantsammenslutningen inviterer … 
 

Copenhagen Conference 
 

Hvad nu med Afghanistan? 
 

Den politiske, civile og militære situation i Afghanistan evalueres og diskuteres 
af et panel bestående af 
   

oberstløjtnant 
Hans-Christian Mathiesen,  

 
Chef for Dansk Institut for Militære Studier,  

Mikkel Vedby Rasmussen, samt 
 

journalist og krigskorrespondent,   
Niels Brinch 

 
Tirsdag 15. maj 2007 kl. 09.30-12.30 

i ”Bageriet” i Kastellet 
 
 

Arrangementet er gratis, men da antallet af pladser er begrænset, er tilmelding 
nødvendig på telefon 39 27 19 44 eller på mail atlant@atlant.dk  

senest den 11. maj 2007. 

 
 

Kommende arrangementer i Folk & Forsvar 
 
01.05.07 
Projektgruppen om hvervning til Folk & Forsvar indleder sit arbejde kl. 13.00 i Trommesalen. 
 
02.05.07 
Folk & Forsvar i Frederiksborg Amtskreds afvikler et debatmøde kl. 19.30 i Hjemmeværnsdi-
striktets lokaler, Kratbjerg 30 i Fredensborg. Kommitteret for Hjemmeværnet Ulrik Kragh vil 
orientere om det nye Hjemmeværns opgaver nu og i fremtiden. 
Efter oplægget vil der blive serveret sandwichs og drikkevarer. 
Aftenen slutter med en forhåbentlig livlig debat om aftenens tema. 
 
04.05.07 
Folk & Forsvar i Storstrøms Amtskreds afvikler kl. 19.00 det traditionelle mindearrangement 
på Svinø Kirkegård, hvor flere allierede flyvere ligger begravet. Flyvevåbnet vil også i år etab-
lere overflyvning ved arrangementet. 
 
----- 
 

Folk & Forsvar var på politistation 
Folk & Forsvar i Ringkøbing og Viborg Amtskredse har holdt medlemsmøde på politistati-
onen i Holstebro, fortæller amtsformand i Ringkøbing Birger Dahl.  
Aftenens emne var ”Politiets rolle i totalforsvaret”, hvor politiinspektør Kaj Stendorf Jensen var 
foredragsholder. Politiinspektøren har været udsendt til forskellige tjenestesteder i bl.a. Sydaf-
rika og Gaza. Foredraget bød på de mange aspekter af samvirke i totalforsvaret og var et vel-
besøgt arrangement. 
 Danske Soldaterforeningers Landsraad      Nyhedsbrevet Vedetten Side 9 af 10 sider 

 

mailto:atlant@atlant.dk


 
 

Presseklip 
 

Jægerkorpset til Irak 
Medlemmer af Folketingets Udenrigspolitiske Nævn er under mistanke for at have lækket op-
lysninger om, at danske jægersoldater skal til Irak for at hjælpe de danske soldater. Fredag 
den 27.april blev danske jægersoldater fløjet til Irak på en tophemmelig mission for at støtte 
de danske soldater. Få timer efter kunne medierne fortælle om dette!  
Oplysningerne om jægersoldaterne er sikkerhedsfølsomme oplysninger og kan bringe soldater-
nes liv i fare.  
Jægersoldaterne skal opspore de irakiske terrorister, der angriber den danske lejr fra tætlig-
gende beboelsesområder, og eliminere disse. 
 
Forsvarsminister Søren Gade besøgte det sidste hold danske soldater i Irak sidst i april, hvor 
han også mødtes med den irakiske forsvarsminister Abdul Qadr. Denne roste Danmark for den 
militære og civile indsats.  
Det var under opholdet i den danske lejr ved Basra, at lejren blev beskudt af oprørere.  
 
Forsvarets pengekasse tømmes! 
Ekstra Bladet skrev 19.april, at Forsvaret er ved at løbe tør for penge, og derfor ikke har råd til 
de store internationale missioner.  
Ifølge den nuværende aftale med Folketinget skal Forsvaret udsende 1.400 soldater i år, 1.800 
til næste år og 2.000 i 2009 for et årligt beløb på 914 mio. kr. Det bliver svært, skriver bladet. 
Derfor overvejes det at udsende styrker, der er ”billige” i drift , og man har således ikke sendt 
F-16 fly til Afghanistan i år, uagtet NATO har efterspurgt disse fly. 
 
Forsvarets årsrapport 
Sidste år blev usædvanlig travlt for Forsvaret i forbindelse med den omfattende omstilling. 
Flere myndigheder er flyttet, nedlagt, sammenlagt eller oprettet, men produktionen har været 
høj.  
Der er dog grænser for, hvad den enkelte medarbejder kan løfte af byrde over en længere tid, 
skriver forsvarschef Jesper Helsø i sin årsberetning.  
I 2007 er det væsentlige fokus på fastholdelse og rekruttering samt yderligere uddannelse og 
træning.  
Med hensyn til de internationale missioner mener forsvarschefen, at det er nødvendigt at redu-
cere i antallet og i stedet styrke de tilbageværende missionsområder. 
 
Kritik af det britiske forsvarsministerium 
Den britiske forsvarsminister Des Browne har været på hurtigt tilbagetog, efter at han i første 
omgang tillod de 15 frigivne britiske marinere at sælge deres historie til medierne. Sagen har 
skadet både den britiske hær og ramt soldaterne som en boomerang, fordi medierne nu lurer 
på, hvordan marinerne bruger pengene.  
Fire britiske soldater blev næsten samtidig dræbt i Irak, og her var der ingen pårørende, der 
fik penge for historien.  
 
Danmark og Menneskerettighedsrådet 
FN er en nødvendighed for vor globale verden, men alt hvad organisationen foretager sig, vir-
ker ikke efter hensigten.  
Det nyoprettede organ for Menneskerettighedsrådet har netop vedtaget en resolution om yt-
ringsfrihed, eller som der står: Skal tilse, at menneskerettighederne ikke krænkes. Det vil sige, 
at man skal forbyde spredning af materiale, der angriber religioner. Senest set omkring de 
danske Muhammed-tegninger, men også FNs manglende indsats i Dafur. Danmark vil søge en 
toppost i Menneskerettighedsrådet og her forsøge at få ligevægt mellem menneskerettigheder 
og ytringsfrihed. 
 
 
Redaktion: Ole Bennekou, generalsekretær 
 Claus Arboe-Rasmussen, informationschef 
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