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Jan Brun Andersen, præsident for Landsrådet: 
 

Vi må tage hul på en fremtidig udvikling af soldaterforeningsarbejdet 
 
Da jeg tiltrådte som præsident for Landsrådet, lovede jeg, at jeg ikke ville optage plads i VEDETTEN, ikke 
ville komme med de gammelkendte ledere. Det er jo ikke mit, men jeres ”blad”. Min fornemmelse var, at 
det faldt i god jord. Og den ansvarshavende redaktør jublede. Nu var der måske endelig udsigt til, at 
bladet ville blive brugt af medlemmerne! 

 
Men ak! sådan gik det ikke, i hvert tilfælde ikke i de første par numre. 
Så redaktøren og alle vi andre venter stadig i spænding på alle jeres 
mange indlæg! Vi ved jo, at der sker meget ude i foreningerne, aktivite-
ter der har manges interesse, både før og efter de er blevet afviklet. Og 
aktiviteter og ideer, der kunne være inspirator for alle andre. Brug nu 
jeres nyhedsbrev. Det er derfor vi har det. 
 
Lad mig da så endnu en gang benytte bladet til at orientere bredt om, 
hvad der rører sig i soldaterforeningsarbejdet. Både lidt oplysning om 
løbende sager, men også lidt om indholdet i det brev, jeg har udsendt til 
landsformændene forud for vores kommende Formandsmøde.  
Forhåbentligt emner, der vil blive diskuteret i alle foreninger. 
 

Først et par informationer om ”Monumentet over Danmarks Internationale indsats”, et emne, der 
blev startet allerede af min forgænger. Siden jeg overtog, har jeg deltaget i et møde i komiteen. Jeg er 
sikker på, at i kender baggrund og formål med monumentet fra min forgænger, men vil da gerne benytte 
lejligheden til at gentage, at det er et monument, der er et udtryk for det officielle Danmarks påskønnel-
se af den indsats og de ofre, som udsendte har ydet, heraf desværre nogen med livet som indsats.  
 
Det væsentligste på sidste møde var en drøftelse af og beslutning om monumentets placering. En enig 
komite besluttede, at monumentet skal placeres på Kastellet, hvilket nu er indstillet til Forsvarsministe-
ren. Jeg er sikker på, at I alle bifalder dette projekt. Vi har savnet et sådant monument. Og jeg er sikker 
på, at I alle kan se det fornuftige og logiske i at placere det i hovedstaden, og hvor bedre end på Kastel-
let? 
 
Og et af de andre emner, der længe har været på alles læber – en national flagdag - et nationalt 
symbol til ære for deltagerne i de internationale missioner. Vores minister tog 10. juni i år initiativ 
til afholdelse af det første møde i en arbejdsgruppe, der skal bistå med at skabe en sådan dag. Vi var 
repræsenteret gennem den koordinerende ledergruppe DSM.  
Det er ministerens intention, at flagdagen gerne skal virke allerede fra 2009. Ambitiøst – ja måske, men 
da vi alle er enige i, at vi har behov for en sådan dag, så er jeg sikker på, at vi nok skal nå et resultat. Og 
dagen? Ja, det er det, vi nu skal finde en mindelig løsning på.  
Formanden for Folk & Forsvar påtog sig at koordinere de mange interesser, der givet er i valg af flagda-
gen. Han mangler endnu lige lidt forarbejde, og så vil der komme et oplæg ud til drøftelse i vore lands-
foreninger. For mig er det vigtigt, at der er bred opbakning til den dag, der vælges, og derfor vil I blive 
hørt. Jeg er også sikker på, at ikke alle vil få deres ønske opfyldt. Men sådan er det.  
Så snart jeg har en udmelding fra formanden for Folk & Forsvar, vil jeg skrive ud til alle landsformænde-
ne, og så vil I få en måneds tid til at komme med jeres begrundede forslag til valg af dag for ”en national 
flagdag”. 
 
Og så til lidt information om det brev, jeg netop har skrevet ud til alle landsformænd som oplæg til vores 
kommende møde i Formandsrådet den 25. august. 
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Dels orienterede jeg lidt om et par emner, der længe har rørt sig i alle soldaterforeninger, en hjemmeside 
og brugen af Forsvarets faciliteter. For hjemmesiden blev det på sidste landsrådsmøde besluttet, at vi 
skulle have en ny og bedre hjemmeside. Landsrådssekretæren er gået i gang med at indhente tilbud, den 
”gamle” styregruppe for projektet er genopstået, og jeg er sikker på, at vi inden længe er langt med pro-
jektet (og kassereren har lovet, at han nok skal finde pengene).  
 
Og for brug af Forsvarets faciliteter, hvor I jo har lavet et forarbejde, lovede jeg at tage mig af sagen. 
Jeg vil, inden Formandsrådsmødet, gå til Forsvarskommandoen, og jeg vil så forhåbentligt have en afkla-
ring og en løsning, vi alle kan leve med; både Forsvaret og de mange soldaterforeninger. 
 
Og så til en række emner, som jeg håber vil blive – eller måske allerede er, genstand for drøftelser ude i 
foreningerne.  
Først krav til Landsrådets præsidium. Hvad vil I/vi med præsidiet? Hvilke opgaver og krav stiller I til den 
organisation, der hellere end gerne vil ”tjene” jer. Det er lidt min opfattelse, at præsidiet selv har skulle 
drive værket – selv har skullet komme med ideer og oplæg. Og det er jo helt misvisende. Præsidiet er 
jeres. I har valgt det, og I skal stille krav til det. Jeg lover jer, at præsidiet nok stadig skal komme med 
mange ideer og oplæg til at udvikle og bevare, men I skal være med. Det er jer, der skal stille krav til 
præsidiet. 
 
Af mere konkrete ideer, som jeg ønsker drøftet på Formandsmødet skal jeg nævne tre.  
Først medlemstal og medlemstilgang. Jeg er sikker på, at alle kan se, at det for mange af vores forenin-
ger kun går én vej – nedad. Der gøres meget i mange landsforeninger, men medlemstallet er faldende, 
og hvad der er endnu værre, gennemsnitsalderen er støt stigende. Det bør være ét af vore kerneområ-
der. At finde en model, hvor soldaterforeninger, der er knyttet til en regimentsstruktur, der ikke længere 
eksisterer, stadig har en meningsfyldt hverdag og ikke mindst en lovende og meningsfyldt fremtid.  
Og det faktum, at gennemsnitsalderen er stadig stigende, bør vi give særlig opmærksomhed. Hvordan får 
vi fat i de unge, og hvordan fastholder vi dem. En decideret ungdomsafdeling? Ja, måske er det løsnin-
gen. Men ét er sikkert. Gør vi ikke noget, så kan vi næsten matematisk regne ud, hvornår de sidste sol-
daterforeninger ”dør ud”. 
 
Og så har jeg jo tidligere nævnt, at mange i Forsvaret betragter os som museumsforeninger. Foreninger, 
der sætter pris på at mødes i gode venners lag. Foreninger, hvor vi fejrer slag og begivenheder, der er 
mange hundrede år gamle. En forening, der ikke har forstået at leve op til moderne tider. Og intet er 
mere forkert. Som jeg nævnte ved min tiltrædelse, så skal vi sætte pris på og værne om traditionerne. 
Kun derved er vi en organisation, der med mere end 40.000 medlemmer har et meget stort potentiale. 
Udnytter vi det potentiale godt nok? Løfter vi de opgaver godt nok, som vi har i vores formålsparagraf-
fer? Nej! - skal være min påstand. Vi kan gøre mere, og vi bør gøre mere og andet. 
  
Et af de områder, der er meget oppe i tiden, er støtte til vores kammerater (og deres pårørende), der har 
været i mission, og som kommer hjem med sår på sjæl og legeme. Ja, men det løses jo af De Blå Baret-
ter, Kammeratstøtteordningen og regimenterne. Og enig, de gør alle en meget stor indsats, men jeg er 
sikker på, at vi kan bistå. Jeg tænker ikke på alle de mange fonde, der i den seneste tid er rejst til støtte 
for de udsendte og deres familier (penge bringer os langt, men gør det ikke alene), men ren og skær 
”manpower”.  Folk, der er rede og villige til at give en hånd, når der er brug for det. De Blå Baretter og 
Regimenter gør meget – og det arbejde, de gør, er flot og påskønnet. Men de er kun 3.000 ud af vores 
samlede styrke på 40.000, der rækker fra Skagen til Gedser og fra Bornholm til Blåvand. Og jeg er sikker 
på, at kan vi få struktureret og organiseret arbejdet, så vi inddrager alle medlemmer, så kan vi gøre en 
forskel, der vi blive taget imod med kyshånd. 
 
Så i stedet for kun at tage de mere neutrale emner op på næste Formandsrådsmøde, vil vi denne gang 
tage hul på en evt. fremtidig udvikling i soldaterforeningsarbejdet. Giv nu jeres landsformænd et mandat 
der gør, at vi kan drøfte og beslutte på et grundlag, der også har rødder helt ud i bunden af organisatio-
nerne. Kun derved kan vi komme til beslutninger og nye veje, der vil have en chance for at udvikle sig 
positivt til gavn og glæde for både at bevare traditionerne, vores aktive kammerater, og det Forsvar vi 
alle holder af. 
  
 

Hædersbevisninger i Landsrådet 
Fortjensttegn i bronze Tillykke! 

 

 

 
Johnny Weismann 

De Blå Baretter 
29. maj 2008 

 

 
Ebbe Wagner Hansen 
Falsterske Fodregiments 

Soldaterforening 
7. juni 2008 

 

 
Preben Erik Olsen 

Falsterske Fodregiments 
Soldaterforening 

8. juni 2008 
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Aktivitetsoversigt 
Tjek aktiviteterne på www.soldater.dk  - og på landsforeningernes egne hjemmesider 

August 
 
25. august Danske Soldaterforeningers Landsraad Møde i Formandsrådet i Fredericia 
30. august Militærpolitiforeningen i Danmark Jubilarstævne på Aalborg Kaserner 
 
September 
6. sept. Danske Dragonforeninger  Jubilarstævne på Holstebro Kaserne 
12. sept. Hærens Tekniske Korps Soldaterforening Generalforsamling på Haderslev Kaserne 
20. sept. DANILOG/Sjæl.Trænreg.Soldaterforening Jubilarstævne på Vordingborg Kaserne 
20. sept. Sjællandske Livreg. Soldaterforening Jubilarstævne på Antvorskov Kaserne 
20. sept. Danske Gardehusarforeninger Jubilarstævne på Antvorskov Kaserne 
27. sept. Dronningens Livreg. Soldaterforening Jubilarstævne på Nr. Uttrup Kaserne 
 

 
 

Soldaterforeningerne er på Ørbæk Marked! 
Succeser skal ikke holdes nede! Og faktisk har det været en succes de seneste år, at soldaterforeningerne 
deltog med en stand på Ørbæk Marked på Fyn. Det gav nemlig nye medlemmer til en række soldaterfor-
eninger landet over. 
I år afvikles Ørbæk Marked i weekenden 11.-13. juli, og Landsrådets præsidiemedlem på Fyn Leif Christen-
sen er på plads i teltet og koordinerer indsatsen – og vil gerne have bistand til projektet! 
Så derfor – interesserede soldaterkammerater - kontakt ham på 65 31 49 51 eller 20 14 40 87 og giv en 
hånd med. 
 
 

 
Indkaldelse til møde i Formandsrådet 
Landsrådets præsident har besluttet at indkalde til møde i Formandsrådet straks efter sommer. 
 
Mødet er nu berammet til mandag 25. august 2008 kl. 10.00 på Ryes Kaserne i Fredericia. 
Nærmere informationer og dagsorden er udsendt i sidste uge. 
Læs – som yderligere oplæg – præsidentens indlæg her i nyhedsbrevet. 
 

 
Andre nyheder 

 
Regimentets tak til en aktiv efter 50 års virke 
Lørdag 25. maj 2008 blev en festlig – men også lidt vemodig –  
dag på Antvorskov Kaserne. Dagen, hvor Danske Gardehusar- 
foreninger og Gardehu-
sarregimentet tog af-
sked med soldater-
foreningens præsident 
gennem 8 år,  Peer 
Høegh-Guldberg. 
 
Efter repræsentant-
skabsmødet, på hvilket 
Gardehusarregimentets 
chef, oberst Ib Hede-
gaard Sørensen, der 
forlader aktiv tjeneste i 
Forsvaret med udgan-
gen af januar 2009, 
blev valgt som ny præ-
sident, og en festlig 
frokost, blev den fra-
trådte præsident og 
hans frue ”beordret” til 
at forlade Parolesalen. Udenfor konstaterede de til stor overraskelse Hesteeskadronens smukke afskeds-
gave i form af en opstillet styrke i rød galla. Eskadronchefens afskedstale samt opfordringen til at stige 
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op i den hestetrukne landauer gjorde det fratrådte præsidentpar synlig rørte – og en for Peer og hans 
frue uforglemmelig køretur ud af Antvorskov Kaserne fulgte. 
- Jeg var totalt overrumplet og lidt stolt den dag, siger Peer Høegh-Guldberg.  
Regimentets tak til en aktiv efter 50 års virke. 
 
 

Blomster på Weilbachs grav 
Landsrådet er administrator af en række fonde, bl.a. Kgl. 
Hof Flagfabrikant J. Weilbachs Fond oprettet i marts 1957. 
Fundatsen fastlægger bl.a. mulighed for tilskud til arrange-
menter og flagdekorationer, flaggaver, flagbord m.v. ved 
afholdelse af Nordiske Stævner i Danmark. 
I fundatsen bestemmes herudover, at der hvert år den 17. 
juni lægges en buket blomster på Johannes Philip Weilbachs 
gravsted på Frederiksberg Kirkegård. 
Denne bestemmer lever Landsrådet selvsagt op til, og præ-
sidiemedlem Svend Knudsen lagde på dagen en dekoration 
på gravstedet. 
 
 
Nye infanteri-kampkøretøjer 
Hæren har i sidste uge officielt fået overdraget et særdeles slagkraftigt og stærkt mobilt våben i form af 
45 styk infanterikampkøretøjer. 
 
Med overdragelsen fra Forsvarets Materieltjeneste til Hærens Operative Kommando af de 45 svenskbyg-
gede IKK’er er den danske hær blevet betydeligt styrket til nye udfordringer i internationale missioner. 
IKK er en mellemting mellem den kendte pansrede mandskabsvogn og den noget tungere og mere hårdt-
slående kampvogn Leopard 2A5, og CV 9035 er med sit avancerede våbensystem, mobilitet, bevæbning 
og digitalisering et perfekt nyt værktøj i Hærens infanteriværktøjskasse. 

 
IKK er udstyret med en 35 mm kanon, der 
skyder effektivt ud til fire kilometers af-
stand. Den er desuden forsynet med et 7,62 
mm tårngevær samt røgkastere, og besæt-
ningen udgøres af tre mand, mens der kan 
være syv infanterister i lastrummet.  
Her er de i forhold til transport i andre køre-
tøjer yderst effektivt beskyttet mod for ek-
sempel vejsidebomber og miner, idet hver 
soldat faktisk sidder med fødderne i bøjler, 
så de ikke får skader, hvis gulvet løfter sig.  
Et kæmpe plus i forhold til de mere traditio-
nelle infanterikøretøjer er også IKKs udven-
dige kamerasystem, der forsyner gruppen i 
mandskabsrummet med billeder fra vog-
nens omgivelser. 
 
Det første kompagni fra Livgarden er godt i 
gang med uddannelsen på vognen, der for-

ventes at køre i uddannelsescyklus, inden en forventelig udsendelse i en international mission i 2010.  
 
Foto: Torben Sørensen, major 
 
Fakta om IKK 
 
Besætning: 3 mand. 
Infanterigruppe: Op til 7 mand. 
35 mm Bushmaster kanon, rækkevidde 4000 meter. To magasiner. 
7,62 mm tårngevær samt røgkaster. To magasiner. 
Vægt: 32 tons. 
Motor: 750 hk Scania, som justeres op. IKK følger fint Leopard i både terræn og på landevej. 
Digitaliseret og computerstyret. 
Ildledelsessystem fuldt på højde med sammenlignelige systemer. 
Kamera på tårn og hæk. 
Info-skærm i mandskabsrum. 
Svensk produceret. 

(Kilde: Hærens Operative Kommando) 
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Kronprinsen ny æresformand for Marineforeningen 
Siden 1976 har Prins Henrik varetaget hvervet som æresformand for de godt 10.000 medlemmer af Dan-
marks Marineforening. 
 
Den 1. juli 2008 overtages funktionen som æresformand af Kronprins Frederik, der allerede i 1996 blev 
udnævnt til æresmedlem af foreningen.  
Kronprinsen bliver hermed Marineforeningens femte æresformand.  
Prins Henrik er samtidig udnævnt til æresmedlem af Marineforeningen. 
 
Marineforeningen blev stiftet den 30. april 1913. Allerede i 1914 blev Prins Valdemar foreningens første 
æresformand. Ved sin død i 1939 blev han afløst af daværende Kronprins Frederik – senere Kong Frede-
rik IX, der var foreningens æresformand til sin død den 14. januar 1972. 
Arveprins Knud varetog herefter hvervet fra 1975 til sin død den 14. juni 1976. 
 
 
Ny hjemmeside på vej i Landsrådet 
Mange i Landsrådets bagland – og formentlig mange ”ude i samfundet” har konstateret, at Landsrådets 
hjemmeside i de seneste år ikke i alle detaljer har levet op til den standard, man må forvente i 2008 – og 
mange har gjort os opmærksom på det! 
 
Senest har Landsrådets webmaster af spam-tekniske årsager måttet udtage den sektion på hjemmesi-
den, der muliggør efterlysning af gamle soldaterkammerater. 
 
Allerede i 2007 var problemstillingen oppe i præsidiet, og det blev besluttet, at der – så snart økonomisk 
rækkevidde var til stede – måtte udvikles en helt ny hjemmeside som moderne kommunikationsmiddel. 
 
Nu er der lys i tunnelen! Et økonomisk tilskud til ”almennyttige konkrete formål efter tips- og lottoloven” 
har muliggjort projektet her i 2008, og et forarbejde er iværksat. 
 
En ny og moderne hjemmeside vil være oppe midt på efteråret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

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       Juli 2008 
 
 
 

Succesfuld omstilling af Forsvaret 
___________________________________________________________________________ 
 

Farvel til en markant forsvarschef 

General Jesper Helsø har i sin tid som forsvarschef 
stået i spidsen for den største omstilling af Forsva-
ret i nyere tid.  

Omstillingen fra fokus på øst–vest koldkrigstanke-
gangen til et middel i en langt mere aktivistisk 
udenrigspolitik har krævet en modernisering af det 
danske forsvar, som overordnet set er lykkedes 
særdeles godt.  

Den politiske fokus, befolkningens forsvarsvilje, 
personellets tarv og kvalitet i opgaveløsningen er 
blot nogle af de udfordringer, som Helsø har jong-
leret med på samme tid, og som hver især har 
krævet et minimums løsning for ikke at skabe poli-
tisk eller internt pres på den samlede opgaveløs-
ning.  

Jesper Helsø har udviklet et moderne forsvar, der 
fortsat er forankret bredt geografisk og socialt 
med militære etablissementer rundt i landet og med en værnepligt som grundstenen i et de-
mokrati, hvor forsvaret er en integreret del af samfundet. 

Den kommende forsvarschef står overfor en række store og spændende udfordringer, men 
samlet set afleverer Helsø et forsvar, der er omstillet fra koldkrigstanken til et moderne forsvar 
med vægt på fleksibilitet og professionalisme. 

 
Glade mennesker, kanontorden og herligt solskin! 
___________________________________________________________________________ 
 
Glade mennesker og en følelsesmæssigt berørt afgående forsvarschef Jesper Helsø kunne i den solbe-
skinnede gård bag Nordre Magasin i Kastellet sige tak for 40 års trofast tjeneste i Forsvaret.  
 
En indsats, som var blevet bemærket og værdsat af Jesper Helsøs ”arbejdsgiver”, 
forsvarsminister Søren Gade. Ministeren benyttede lejligheden til at takke generalen 
for hans indsats som forsvarschef gennem seks år, hvor dansk forsvar har gennem-
gået sin hidtil største transformation, for hans loyalitet og engagement. Og ministe-
ren misundte ham lidt for al den tid, han nu fik til jagt! 
 
Den kommende forsvarschef, viceadmiral Tim Slot Jørgensen sagde tak til sin afgå-
ende chef, der til gengæld lovede ikke fremover at kommentere Forsvaret offentligt, 
men gerne ville gøre det under private former.  
Forsvarets Samarbejdsudvalgs næstformand overrakte Helsø et gavekort på en ny 
riffel, som Helsø glædede sig meget til at få individuelt designet.  
 
Søværnets Eksercerkorps sang og spillede, og der var gardehusarer til hest.  
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Afskeden blev markeret med en parade med alle tre værn involveret og affyring af 
”Dansk Løsen”, tre skud med 105 mm haubitsere fra Kirkepladsen.  
Dansk Løsen er en gammel militærtradition, der oprindelig blev brugt til at byde kon-
gens gæster velkommen og markere fredelige hensigter.  
 
Mange fra forsvarets top, dansk erhvervsliv og organisationer samt venner og familie 
var mødt talstærkt op til afskedsarrangementet.  
 
Folk & Forsvar var vel repræsenteret med formand, næstformand, tidligere formand 
Ole Lomholt,  flere nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer – og en informati-
onschef!  

Arboe-R. 
 

 
 
Udstillingsstand på flystævne 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 
Folk & Forsvar var søndag 8. juni – sammen med skønsmæssigt 75.000 mennesker – til Danish Air 
Show på Flyvestation Karup. 
 
Folk & Forsvars lokalafdeling i Viborg Amtskreds stod for en velbemandet udstillingsstand. Aktiviteten 
havde til formål dels at orientere om Folk & Forsvars virke, dels at skaffe flere individuelle medlemmer til 
organisationen, og Folk & Forsvars repræsentanter fik en god dag i Karup. 

 
Vi har brug for et helhedssyn 
___________________________________________________________________________ 
Af konsulent Bent Sørensen, Folk & Forsvar 
 
Debatten om Forsvarets ordning med henblik på det næste forsvarsforlig fra 2009 er ved at komme i 
gang. 
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Det bør vi hilse velkommen. Debat er godt og giver plads til oplysning og engagement i forsvarssagen – 
og plads til mange spændende meninger. 
 
Vi har nu en forsvarskommission siddende med tidligere forsvarsminister Hans Hækkerup for bordenden, 
og fra kommissionen vil der givetvis til sin tid blive udmeldt nogle grundige overvejelser, som vil være en 
del af grundlaget for de kommende politiske beslutninger.  
 
Man kan håbe, at der, som udmeldt på Folk & Forsvars sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg i 
maj, også vil blive lagt op til en overordnet sikkerhedspolitisk strategi med en rimelig lang holdbarhed.  
En sådan strategi vedtaget af Folketinget bør være retningsgivende for samtlige sikkerhedstiltag rækken-
de fra infanterister i Helman-provinsen til vore efterretningsvæsener og de regionale beredskabsforan-
staltninger. 
 
Desværre har der været fremført nogle politiske synspunkter her i begyndelsen, som let kan afspore en 
fornuftig debat. Her tænkes på bidrag til værnenes indbyrdes konkurrence om ressourcer. En tidligere 
højtstående officer fra Hæren har lagt ud med at foreslå Flyvevåbnet og Søværnet  beskåret til et mini-
mum til fordel for Hærens udenlandske operationer. 
 
Hans udmelding er sikkert velment – men kortsynet. En nærliggende risiko er, at man giver knap så vel-
menende anledning til at plukke hist og pist efter egne sympatier eller tilhørsforhold. 
 
Det, vi har brug for, er et helhedssyn, som forhåbentlig kommer til udtryk i Forsvarskommissionens ud-
spil, og som vil kunne danne basis for en egentlig national sikkerhedsstrategi. 
 
En debat baseret på helhedssynet vil være naturlig og betegnende for Folk & Forsvars tilgang til forsvars-
sagen, og det tror jeg også vil præge debatten fra vore medlemmer og tilsluttede organisationer. 
 
Det er mere de store linier, det bør komme an på. Eksempler kunne være det alt for beskedne forsvars-
budget og omsorgen for vore soldater og deres pårørende, for ikke at tale om fjernelse af det danske EU-
forsvarsforbehold. 
 
Kort sagt, den rigtige debat! 
 
 

Nyt fra omverdenen 
___________________________________________________________________________ 
 
Hjemmeværnet til Afghanistan 
De dansk styrker i Afghanistan tilføres nu bistand fra Hjemmeværnet. Der er indgået aftale mellem Hæ-
rens Operative Kommando og Hjemmeværnskommandoen, at enheder fra Hjemmeværnet til efteråret 
indsættes i Helmand-provinsen med opgaven at bevogte de danske lejre. 
Bevogtningsdelingen skal være på 27 mand. Den skal være udsendt i 2 måneder og skal operere under 
HOKs ledelse. 
Det ligger i den indgåede aftale, at en tilsvarende styrke fra Hjemmeværnet skal indsættes også i 2009. 
 
 
 

FORSVARSFORLIG 2009 i fokus ...  
 
Folk & Forsvar besluttede ved udarbejdelsen af handleplanen for indsatsområder 2007-2009, at 
der tidligt i 2008 skulle iværksættes forarbejder med henblik på at støtte op om forberedelserne til et nyt 
forsvarsforlig i 2009.Handleplanen for 2008 indeholder således emneområderne Forsvarsforlig 2009, For-
svarskommissionen og værnepligtens fastholdelse. 
 
Forarbejdet blev iværksat i starten af 2008 i en særlig projektgruppe. Gruppen refererer til bestyrelsen 
og støttes af eksperter på enkeltområder, - herunder medlemmer af Folk & Forsvars nye Advisory Board. 
 
Projektgruppens leder er bestyrelsesmedlem, oberst Karl Erik Nielsen, - ke.nielsen@mail.dk 
 
Status og udmeldinger omkring hele emneområdet vil løbende blive fulgt op på Folk & Forsvars hjemme-
side, efterhånden som processen skrider frem. 
 
Har du indlæg eller kommentarer i forsvarsdebatten, så skriv gerne til folkogforsvar@fkfr.dk
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Koncerter i Kastellet 
___________________________________________________________________________ 
 
Onsdag 6. august 2008 kl. 19.00 
- Kastelskoncert v/ Hjemmeværnets Musikkorps Storstrømmen 
 
Onsdag 13. august 2008 kl. 19.00 
- Kastelskoncert v/ Den Kongelige Livgardes Musikkorps 
 
Onsdag 20. august 2008 kl. 19.00 
- Kastelskoncert v/Hjemmeværnets Musikkorps København 
 
Onsdag 27. august 2008 kl. 19.00 
- Kastelskoncert v/ Prinsens Musikkorps 
 
 
 

Nye bøger 
____________________________________________________________________________________ 
 

Unge Stalin 
Intellektuel, morder og kriminel 
 
Bogen ”Unge Stalin” fortæller historien om Stalin ”inden han blev Sta-
lin”. En massemorder, en af verdens største, men også intellektuel, 
veluddannet – og en gemen forbryder, bandeleder og terrorist. 
 
Men hvordan blev han til Stalin?  
Bogen fortæller med baggrund i omhyggelig research i bl.a. de russiske 
arkiver den fascinerende historie om bankrøveren, digteren, bolsjevik-
ken, forføreren, piraten, den revolutionære ægtemand, faderen og 
morderen, der blev en af verdens mægtigste mænd. 
Den senere så effektive statsmaskine med terroren som virkemiddel 
viser sig at være grundet i de miljøer af bander, klaner og gangster-
grupper, som Stalin kom fra i sin ungdom, som derfor er uhyre vigtig 
for at forstå den senere voksne Stalin. 
 
Forfatter: Simon Sebag Montefiore 
Oversætter: Allan Søndervang 
463 sider, indbundet, vejledende kr. 399,00. 
BORGENS FORLAG. 
 

 
Set i pressen 
___________________________________________________________________________ 
 
Mangel på udstyr påvirker soldaterne 
Det rammer soldaterne, når de træner med noget andet udstyr i Danmark, end de bruger under operati-
onerne i Afghanistan.  
- Mangel på militærudstyr til øvelser er et stort problem, fastslår Gardehusarregimentets chef, oberst Ib 
Hedegaard Sørensen. 
En endnu ikke offentliggjort rapport fra Forsvarets Materieltjeneste viser en omfattende mangel på udstyr 
til at træne soldater, før de skal udsendes. For soldaterne betyder det blandt andet, at de træner med 
andre køretøjer, end de skal styre i Afghanistan.    Ritzau 
 
Også Flyvevåbnet fortjener anerkendelse 
Gert Bierbaum, oberst i Combat Support Wing, skrev den 25. juni en kronik i Berlingske Tidende, hvor 
han understreger, at også den enkelte flyversoldat fortjener anerkendelse for sin indsats. I den stående 
debat er det som om både Søværn og Flyvevåben glemmes til fordel for Hæren, skriver Bierbaum.  
Han understreger, at Flyvevåbnets transportfly flyver verden rundt med Hærens materiel, at helikopterne 
har beredskab døgnet  rundt og kampflyet F-16 holder dansk luftrum sikret. På Kandahar Air Field i Af-
ghanistan sveder 50 mand, og hundrede kilometer derfra er 40 af Flyvevåbnets folk ansvarlig for  at heli-
kopterne kan flyve. Flyvevåbnet gør en væsentlig indsats, som også bør anerkendes, slutter obersten.    
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Livgarden bør være andet end bjørneskindshuer 
Her ved Livgardens 350 års jubilæum skriver Berlingske Tidende i en leder, at garden har et problem.  
Verden har forandret sig, men Livgarden har statistisk set det største frafald omkring udsendelse af sol-
dater til Afghanistan. Livgarden har tradition for at gå forrest, men de unge vil hellere gøre tjeneste ved 
slottene end sætte livet på spil i Afghanistan.  
Lederskribenten opfordrer det jubilerende korps til at signalere andet end at gå med bjørneskindshuer, 
men også skifte denne ud med stålhjelm. Det er som om dette budskab ikke er trængt ind hos de frivilli-
ge, der søger Livgarden – hedder det i lederen. 
 
Manglende sammenhæng mellem mål og midler 
Socialdemokratiet diskuterer i øjeblikket en markant omlægning af dansk forsvar, og også SF, Enhedsli-
sten og De Radikale vil gøre op med tanken om tre ligeværdige værn.  
I et indlæg i Berlingske Tidende siger Socialdemokratiets  medlem af Forsvarsudvalget, oberst Jens Chri-
stian Lund, at flere penge bør kanaliseres over til Hæren.  
- Forsvaret lider under politisk vankelmod, skriver han. Flugten fra Forsvaret fortsætter med uformind-
sket styrke. Årsagen er først og fremmest den manglende sammenhæng mellem mål og midler. Forsva-
ret kan ikke løse det hele. Måske skulle man nedprioritere Søværnet og Flyvevåbnet til fordel for Hæren. 
 
- Forsvarspolitikken har hidtil været defineret af, at Forsvaret skulle kunne det hele, siger SF’s forsvars-
ordfører Holger K. Nielsen. Men der er jo også opgaver i de arktiske områder og pirateri ved Afrikas Horn. 
Det betyder ikke, at alle værn skal styrkes, men der skal prioriteres, siger han.  
De Radikale vil ikke diskutere prioritering af den enkelte værn, men man skal væk fra den traditionelle  
værnstænkning, mener man.  
 
Behov for sikkerhedsstrategi 
Forsvarsordfører Morten Helveg Petersen, Radikale Venstre, mener, at regeringen har sparet massivt på 
miljø-og klimaområdet siden 2001. Det er utilfredsstillende. Derfor har han foreslået, at regeringen hvert 
år udarbejder en samlet sikkerhedspolitisk strategi. Det er nemlig vigtigt, at den danske indsats på om-
råderne balanceres med den militære indsats. Det kræver mere koordination – mener han.  
 
Flere penge til Afghanistan 
Der er dansk politisk enighed  om at fordoble bistanden til Afghanistan fra 200 til 400 mio. kroner. 
Den danske regering har samlet et bredt flertal i Folketinget iværksat af udviklingsminister Ulla Tørnæs, 
Venstre.  
- Det er  vigtigt for Regeringen, at der er bred opbakning til den danske indsats i Afghanistan, der har 
brug for det internatioanle samfunds støtte. Vi har brug for et stabilt, demokratisk, veluddannet og oplyst 
afghansk folk, siger ministeren.  
 
Værn om de frivillige 
Værn om frivilligheden, skriver Ulrik Kragh, Kommitteret for Hjemmeværnet, i en Opinions-kommentar i 
Berlingske Tidende. Kragh mener, at en masse danskere tager et ansvar, der ligger langt ud over det, de 
har i forhold til deres familie, job og samfundet i øvrigt.  I Hjemmeværnet alene er det 50.000. Frivillig-
hedsprincippet i Hjemmeværnet og Beredskabsforbundet giver det danske samfund en ressource, som 
det ville være rasende dyrt at have som et fastansat beredskab. 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 30.06.08 
 Claus Arboe-Rasmussen, informationschef 
 Bent Sørensen, konsulent 
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