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Infanterikompagni i Afghanistan hjemtages i august

________________________________________________________________________________________________________________________

Som led i implementeringen af Afghanistan-planen 2013-2014 hjemtages det danske infanterikompagni
samt to polititræningshold i august og september i år.
Den 28. januar 2013 vedtog partierne bag den danske Afghanistan-indsats en ny toårig plan for det samlede
danske engagement i Afghanistan – Afghanistan-planen 2013-2014. I forhold til den danske militære indsats
indebærer Afghanistan-planen en fleksibel og gradvis reduktion af det danske styrkebidrag til ISAF, hvor
kampbidragene hjemtages, og hvor der fortsat udsendes relevante trænings- og støttebidrag.
Forsvaret har siden aftalen om Afghanistan-planen blev indgået arbejdet på at fastlægge de konkrete afslutningstidspunkter for bl.a. det tilbageværende infanterikompagni samt de to tilbageværende polititræningshold. Den konkrete implementering af Afghanistan-planen vil indebære, at det danske infanterikompagni med tilhørende kampstøtte ikke erstattes, når det nuværende hold 15 roterer hjem i august 2013.
Herudover er det fastlagt, at det ene af de to danske polititræningshold hjemtages i august 2013 og det
sidste danske polititræningshold ved udgangen af september 2013.
Afslutningstidspunkterne er baseret på danske og britiske faglige vurderinger af behovet og udviklingen i
situationen på jorden, hvor der gøres gode fremskridt i overdragelsen af sikkerhedsansvaret til de afghanske sikkerhedsstyrker. Herudover er tidspunkterne afstemt med de britiske reduktionsplaner, herunder
bl.a. lukning og reduktion i antallet af lejre i Helmand-provinsen.
Forsvarsminister Nick Hækkerup: - Regeringen ønsker at reducere det danske styrkebidrag og hjemtage de
danske soldater på en god og ansvarlig måde i tæt koordination med vore samarbejdspartnere og afstemt
med situationen på jorden. I takt med at de afghanske sikkerhedsstyrker overtager ansvaret for sikkerhedsoperationerne, trækker vi det sidste danske infanterikompagni hjem. Det er et vigtigt signal at sende til
afghanerne, at vi nu har tiltro til, at de er klar til at løfte opgaven selv.
I alt er der ca. 650 danske soldater i Afghanistan. Fra oktober 2013 vil der fortsat være ca. 300 danske soldater i Afghanistan.

Forslag til ændring af forsvarsloven
Forsvarsministeren fremsatte onsdag 20. marts forslag til lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. (forsvarsloven) i Folketinget.
Forslaget forventes 1. behandlet den 16. april 2013, og det er hensigten, at loven skal træde i kraft 1. august 2013.
Folk & Sikkerheds nyhedsbrev marts 2013 beskrev i detaljer forslagets indhold samt høringssvar og skrivelse til Regeringen om hele dette tema.
Læs det fremsatte lovforslag her:
http://www.fmn.dk/nyheder/Documents/Udkast%20til%20forsvarslov.PDF
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Fra omverdenen
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Finderup-bunkeren åbnes for publikum?

Den nedlagte NATO-bunker i Finderup bør omdannes til en turistmagnet, der kan tiltrække op mod en halv
million årlige gæster.
Så store var visionerne, da komiteen bag bunkeren forleden holdt møde med lokale politikere og forsvarsog erhvervsfolk. Mødet satte fokus på, hvad bunkeren kan omdannes til - og om der kan rejse penge til
projektet.
- Jeg synes, at vi her har mulighed for at lave et ”turistfyrtårn”, siger Jens Chr. Lund. Han er tidligere regimentschef i Skive og medlem af Folketinget, og nu formand for den frivillige komite, der arbejder på at få
omdannet den før så hemmelige bunker til en åben turistattraktion.
Kommandocentral under Den Kolde Krig
Finderupbunkeren var en af de bunkere, hvorfra NATO skulle styre slagets gang, hvis Den Kolde Krig endte
med en 3. Verdenskrig. Derfor tror Jens Chr. Lund på, at folk fra det store udland vil komme til Finderup for
at se, hvordan militæret arbejdede under den Kolde krig.
Men hvem skal betale for at skabe og drive turistattraktionen? Forsvaret siger nej, og nu håber Jens Chr.
Lund blandt andet på støtte fra fem midtjyske borgmestre.
Der skal handles hurtigt, siger Jens Chr. Lund. Ellers lukker Forsvaret betonbunkeren helt og aldeles, advarer den tidligere regimentschef. - Hvis ikke vi kan træffe en beslutning ret hurtigt, så tror jeg, den lukker. Så
vil de sætte en cementprop i hullet, og så vil den aldrig blive åbnet igen, spår Jens Chr. Lund.

Nye formænd for lokalafdelinger

________________________________________________________________________________________________________________________

På afviklede generalforsamlinger i marts er der skiftet formand i to lokalafdelinger. De nye formænd er
Fyn:

Niels Thorkild Nielsen, Cortlandvænget 17, 5270 Odense N
41 27 06 23 – nibe17@cdnet.dk

Midt- og Vestjylland:

Carsten Dalgaard, Kirkegade 95 B, 7430 Ikast
97 15 58 51 – carstendalgaard@mail.tele.dk

Til de to afgåede formænd, Christian Laursen, Fyn, og Birger Dahl, Midt- og Vestjylland, skal der lyde en stor
tak for mangeårig og værdifuld indsats for Folk & Forsvar. Begge har i funktionen været gode og initiativrige
samlingspunkter for det lokale og regionale at promovere en forsvars- og sikkerhedspolitiske i overensstemmelse med de værdier, som har præget Folk & Forsvar gennem årene.

Aktiviteter i Folk & Sikkerhed

________________________________________________________________________________________________________________________

12. april
Folk & Sikkerhed på Bornholm afvikler generalforsamling kl. 18.00 på Almegård Kaserne, Bygning 40.
Efter generalforsamlingen orienterer Folk & Sikkerheds formand, Frank E. Andersen, om etableringen af
den nye organisation Folk & Sikkerhed og de udfordringer, der venter.
Tilmelding til snitter og en øl senest 3. april til Niels Garde på garde7@hotmail.com eller 20 28 56 04.
16. april
Folk & Sikkerhed med nyheder og aktiviteter - læs mere på www.folkogsikkerhed.dk

Folk & Sikkerhed afvikler bestyrelsesmøde kl. 13.00 i Nordre Magasin i Kastellet
4. maj
Folk & Sikkerhed i Sydsjælland og Lolland-Falster arrangerer 4. maj mindehøjtidelighed for allierede flyvere
på Svinø Kirkegård. Mindegudstjeneste kl. 19.30 for inviterede (meget begrænset plads i kirken). Efterfølgende mindehøjtidelighed på kirkegården under medvirken af "Clan Rose Pibes and Drums of Denmark" og
trompetere fra Gardehusarregimentet.
Arrangementskoordinator: Oberstløjtnant D. Thestrup, donald.t@dlgtele.dk og 55 37 25 50.

Forsvars- og sikkerhedspolitisk konference i Fællessalen på Christiansborg fredag 17. maj 2013
Tema: Samfundets robusthed og sammenhængskraft i tilspidsede situationer
10.00

Velkomst - Frank E. Andersen, formand for Folk & Sikkerhed

10.10

Indlæg ved forsvarsminister Nick Hækkerup (S)

10.30

Debatoplæg: Politidirektør Thorkild Fogde, Københavns politi

10.50

Debatoplæg: Direktør Henning Thiesen, Beredskabsstyrelsen

11.10

Kaffepause

11.40

Paneldebat - Ordstyrer: Jan Brun Andersen, næstformand

12.40

Folk & Sikkerhed – aktuel orientering – ved formanden
Afslutning

9. april mindes i Sønderjylland

________________________________________________________________________________________________________________________

Forsvaret deltager i mindehøjtideligheder for de danske soldater, der faldt den 9. april 1940.
Af Sune Wadskjær Nielsen, Forsvarets Kommunikationsafdeling

Klokken 04.00 om morgenen den 9. april 1940 begyndte den tyske besættelse af Danmark. Den danske
hærs sporadiske modstand foregik hovedsageligt i Sønderjylland, og det er også her forsvaret lægger de
fleste kranse for de 13 danske soldater, som omkom i kampene.
Det største arrangement finder sted i Haderslev, som var det sidste sted, hvor danskerne kom i kamp med
besættelsesstyrkerne. Her er regeringen repræsenteret ved europaminister Nicolai Wammen.
Garnisonen i Haderslev lægger kranse ved kasernens sydmur og ved Hertug Hans’ Hospital, hvor der er et
stort mindesmærke for 9. april 1940. Slesvigske Musikkorps spiller under højtideligheden.
Desuden deltager to fanekommandoer fra hovedkvartersbataljonen på kasernen, repræsentanter fra Fighter Wing Skrydstrup og soldaterforeningerne, og endelig fire veteraner, som var soldater 9. april 1940.
Arrangementet begynder klokken 08.00 og slutter ved middagstid.
Soldater fra Søgaardlejren lægger kranse på de andre steder, hvor danske soldater blev dræbt 9. april 1940.
Det drejer sig om Lundtoft Mark, Hokkerup, Bjergskov, Sønder Hostrup og Bredevad.
Der er også mindehøjtideligheder i selve Søgaardlejren og på Sønderborg Kaserne.
Uden for Sønderjylland er der blandt andet kranselægning i Odense, fordi flere af de faldne fra 9. april 1940
er begravet på kirkegårde i byen.
I København mindes den triste dag på Vestre Kirkegaard ved et mindesmærke for 9. april.
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En anden niende april …
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Det er nu en menneskealder siden Hitlers Tyskland iværksatte en besættelse af Danmark og Norge. I vort
broderland mod nord kom begivenhederne til at udvikle sig anderledes dramatisk end her.
Kendskabet til dette drama er i Danmark beskedent, hvorfor der her kort skal fortælles om det.
Af major Bent Sørensen

Tirsdag 9. april 1940 angreb Hitler uden varsel sine to fredelige naboer Norge og Danmark. Norge var hovedmålet, men Danmark måtte medinddrages som en ”stepping stone” for at lette tyskernes fremførsel af
forstærkninger og forsyninger via de to flyvepladser i Aalborg og Aarhus og Frederikshavns havne. Flyvepladserne kom hurtigt i brug som operative baser for Luftwaffes indsats over Norge, Kattegat og Skagerrak.
Besættelsen af Danmark forløb hurtigt med sporadiske kampe, der varede i højst fire timer, og allerede om
eftermiddagen opererede tyske flyenheder fra de nævnte flyvepladser, så man kan sige, at Danmark med
sin svage indsats indirekte hjalp tyskerne mod vore norske brødre.
Der var et væsentlig lighedspunkt mellem de to nordiske lande, idet politikerne i begge lande havde forsømt og neddroslet forsvaret, så man, da overraskelsesangrebene satte ind, stod ganske svagt overfor en
velorganiseret og vel motiveret tysk værnemagt og krigsmarine støttet af op mod et tusind af Luftwaffes
moderne fly. De fleste politikere ønskede ikke at se realiteterne i truslen i øjnene og stak hovedet i busken,
indtil det var for sent.
Mange tegn og signaler pegede på det, der skulle ske, men først i løbet af natten 8.-9. april gik det op for
Norges regering og Stortinget, at landet var under angreb, og at et drama af Shakespearske dimensioner
var under udvikling.
Ved firetiden om morgenen stod Norges i dette øjeblik ensomste mand, kommandanten på den gamle
fæstning Oscarsborg i Oslofjorden, oberst Birger Eriksen, ved siden af sine to gamle 28 centimeters tyske
”Krupp” kanoner ”Moses” og ”Aron”. Han var forsynet med et svagt varsel om, at ”noget” var på vej ind
gennem den tågebelagte Oslofjord. Pludselig klokken 04.00 den 9. april dukkede konturerne af et kolossalt
krigsskib frem. Obersten gav skudordre, og to fuldtræffere sårede den tyske flådes stolthed, krydseren
”Blücher” alvorligt og udløste en ildkamp med andre kanon- og torpedobatterier, som beseglede skibets
skæbne og dets kurs mod bunden af Drøbaksundet med tab af omkring et tusind tyske søfolk og soldater.
Den derigennem opnåede forsinkelse gav mulighed for, at kongehuset, regeringen og stortinget fik tid til
med et særtog at forlade Oslo for at videreføre det politiske arbejde længere nordpå i Elverum. Det endte
med kong Haakons nej til et tysk forslag om indsættelse af landsforræderen Quisling som statsminister. En
anden feberredning blev en sammenskrabet norsk styrke, der i en hård kamp ved et sted kaldet Midtskogen standsede et infiltrerende tysk faldskærmskompagni, der var ude på at fange konge og regering.
Samtidig gik det løs over hele landet, idet tyskerne angreb de syv vigtigste kystbyer fra Arendal i syd til Narvik i nord og satte sig på de derværende mobiliseringscentre med tilhørende materieldepoter.
Det tyske lynangreb, der var særdeles dristigt og professionelt med kun 11.000 mand i første bølge, vanskeliggjorde den i forvejen politisk forkludrede norske mobilisering. Kun få enheder blev opstillet i henhold til
planerne, og de blev ofte sammenblandet, foruden at der strømmede frivillige til som f.eks. skytter, skiløbere og andre sportsfolk med den rette ånd, men uden den store militære indsigt og træning.
Kampene gjaldt i første række de store dale, der strækker sig mellem hovedstadsområdet mod nord og
mod vest, idet det var tyskernes mål at skabe forbindelse mellem Oslo og de byer på Vestlandet, der også
var under angreb. Et andet vigtigt mål med de pågående kampe højst mod nord var på tysk side at sikre, at
de vigtige malmtransporter fra Sverige på jernbane via den norske udskibningshavn Narvik kunne fortsætte. Endvidere ønskede den tyske krigsmarine på den norske kyst at etablere baseområder for flådens operationer i Nordatlanten. Altså en interesse modsat de allieredes.
Mod alle odds kæmpede de norske soldater godt og dannede sammen med det forsvarsegnede fjeldterræn
basis for den norske strategi under ledelse af den nye hærchef, general Otto Ruge, om at føre henholdende
kamp i afventen af ankomsten af lovede allierede forstærkninger til den nordlige del af Sydnorge.
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Disse forstærkninger, som bestod af britiske og franske enheder, kom ind via Namsos og Åndalsness primært for at danne en knibtang mod Trondhjem, som man på grund af den gode havn ønskede at tage fra
tyskerne igen, men de britiske afdelingers indsats i Gudbrandsdalen var i begyndelsen skuffende, og snart
måtte den store Trondhjem-plan opgives.
Dramaet om Narvik var allerede under udvikling, og behovet for allierede landstyrker til nedkæmpelse af
general Dietls tyske bjergjægere blev stadig større.
Essentielle mangler i det norske forsvar til bekæmpelse af tysk panser og ikke mindst Luftwaffe og den stadige tilbagegang tærede hårdt på de norske gutter, der også blev skuffede over de udenlandske hjælpetroppers til forholdene mangelfulde træning og udstyr.
I begyndelsen af maj blev de allierede tropper trukket ud for at blive indsat i Nordnorge, hvorefter Nordmændene kapitulerede i Sydnorge den 3. maj. Samtidig rykkede regering og militær ledelse til Nordnorge.
Der, hvor der nu også tilgik polske soldater, herskede en vis optimisme. Den britiske flåde havde under
voldsomme kampe i Ofotfjorden ved Narvik gjort kål på de derværende tyske flådestyrker, men tyskerne
sad på Narvik og malmbanen til Sverige med dele af en bjergjægerdivision plus de reddede søfolk fra ti
sænkede destroyere. De norske styrker havde imidlertid udført en ordnet tilbagegang, der ved et sted kaldet Gratangen overgik til en norsk og allieret offensiv under ledelse af den aggressive norske general Carl
Gustav Fleischer.
Kampene foregik under de værst tænkelige forhold i utilgængeligt terræn med vejr, der var præget af sne
og stormvejr, men støttet af franskmænd og polakker samt Royal Navy generobredes Narvik den 28. maj.
Tyskland var 10. maj gået til angreb med en 80 – 90 divisioner mod Luxemburg, Holland, Belgien og Frankrig, og situationen for Vestmagterne udviklede sig i retning af katastrofe, hvorfor det blev nødvendigt at
trække tropper ud af Narvik-fronten, hvor de norske enheder alene måtte fortsætte offensiven mod malmbanen for at likvidere de resterende tyske tropper.
Der blev til de norske soldaters store skuffelse under forberedelserne til den sidste offensiv indledt kapitulationsforhandlinger samtidig med, at den norske konge og kronprinsen sammen med regeringen og andet
nøglepersonel den 7. juni sejlede til Storbritannien for at oprette en eksilregering der.
Den 9. juni standsede kampene, og de ubesejrede nordnorske soldater blev derefter demobiliseret.
Norge havde kæmpet i to måneder. 853 nordmænd faldt i kamp, og ligeså mange blev såret, mens 185
civile døde. En stor del af den norske infrastruktur lå i ruiner. Således ødelagdes 4.000 bygninger, og omkring en halv snes tusind led skade, mens op mod 300 broer blev sprængt.
Prisen var høj, men gevinsten var et Norge med plads i kredsen af kæmpende allierede nationer, der i løbet
af de kommende fem år nedkæmpede den nazistiske svøbe.
Norge kæmpede i to måneder mod verdens stærkeste militærmagt, og sammen med forholdene under den
efterfølgende besættelse gav det inspiration til det af dansk ungdom udtalte ønske om ”norske tilstande”.
I en stund, hvor vi markerer årsdagen for de triste begivenheder, hvor danske soldater blev ofret til ingen
nytte, vil man nok møde holdningen: Er det nu nødvendigt at blive ved med at snakke om det?
Ja – må man sige. Simpelthen fordi historien indeholder et budskab om, at den enkelte borgers og landets
frihed ikke er en given ting, men noget, der er værd at kæmpe for! Dette budskab er af generationer bragt
frem fra Hedtofts ”Aldrig mere en niende april”.
Danmarks og Norges tilslutning til NATO og til de to broderlandes indsats for andres frihed i dag viser sandheden i dette budskab.
Folk & Sikkerhed udsender ved hvert månedsskifte et elektronisk nyhedsbrev med orientering, 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 & Sikkerheds holdninger og synspunkter.
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