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H.K.H. Prins Henrik ankommer til Landsoldatpladsen ved DFB’s 
100 års jubilæum i Fredericia i 2005.

H.K.H. Prins Henrik, her sammen med daværende vicepræsident 
øst, Jørgen Rasmussen og nu afdøde landsredaktør Ernst Harder.

H.K.H. Prins Henrik, her til Lemvigs 700 års byjubilæum i  2009.
Regentparret ankom med Dannebrog (billedet på forsiden).
På det nederste billede hilser Prins Henrik på en af Lemvigs 
forsvarsbrødre. Han gav sig altid tid til en lille snak.

Prinsen på vej over Amalienborg slotsplads en smuk vinterdag.

H.K.H. Prins Henrik invier en ny kanon i forbindelse med 6. juli 
dagene i Fredericia i 2015.

De mange blomster til H.K.H. Prins Henrik blev flyttet til tre 
mindesteder i Danmark. Mindeparken i Aarhus, Mindesmærket  
for Paludan Møller i Gråsten og mindesmærket for Danmarks 
udsendte på Kastellet i København

Til minde om H.K.H. Prins Henrik
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Siden 100 års jubilæet i 2005, hvor Karen og jeg filmede og fotograferede er der kommet mange billeder 
i mappen „Kongehuset“. Her et lille udpluk af vores ynglingsbilleder af Ærespræsidenten.

Redaktørens
billedarkiv 

Det store billede
Så fik vi et nyt forsvarsforlig 2018 – 
2023 med ”et substantielt løft” som 
ministeren har kaldt det også før og 
under udarbejdelsen.

Både substansen og løftets stør-
relse er set over perioden og forde-
lingen i tid ”egentlig ikke noget at 
skrive hjem om” – specielt ikke hvis 
prisstigninger og  F-35 projektets 
meget indhug tages i betragtning til-
lige med usikkerheder ved et eller 
flere regeringsskifter inden udløbet.

Det værste er egentlig, at Dan-
mark som et af verdens rigeste lande fortsætter med at ”yde en 
minimalindsats” på ca. 1,17 % af Bruttonationalproduktet i rela-
tion til de aftalte 2 %, som blev bekræftet og underskrevet af den 
forrige regering i Wales for få år siden.

Vi fortsætter med en indsats, der medfører, at vi i en periode 
kan overleve i den livsvigtige organisation – NATO og ikke bliver 
smidt ud af klassen”.

Men vi – de forsvarspositive og realistiske – er ”fanget i en 
fælde”: Der er gjort noget godt og positivt – politikerne viste an-
svar.

Det må og skal vi  ”tale op og ikke ned”, selv om løftet kom for 
sent, er for lidt og udmøntes for langsomt”.

Vi må holde øje med implementeringen og påse, at budgetanalysen 
ikke medfører uacceptable og uhensigtsmæssige forringelser.

Det mindre og mere nære billede
På trods af ny leverandør af service og støtte og dermed en ny 
kontrakt til driften af etablissementerne og omtalte forlig får vi en 
uændret god støtte, men med nogle ændrede procedurer. Det er/har 
været en stor og omfattende proces, at få disse ændringer udarbej-
det og indlært ”helt ud i de spidse ender”.

Vi kan følge med i at fordele ændringerne løbende, så vi venter 
til vi får ”den endelige udgave”.

Indtil da, må vi nøjes med at følge ændringerne på DSM´s hjem-
meside.

Her er tillige anført en ”hot-line” såfremt I render ind i proble-
mer og/eller stoppestød.

Det nære og interne billede
Jeg vil ønske alle en god og energigivende sommer før efterårets 
arbejder.

Men når I nu mødes alligevel, så fortsæt med at snakke forud-
sætninger for medlemsfremgang samt organisation og struktur:

Hvordan ser vi vor indsats og vore kræfter udnyttet bedst muligt 
– til gavn for helheden og til Brødrenes tilfredshed.

MBH KE - Præsident.

Hans Kongelige Højhed Prins Henrik – vor højt agtede  Ærespræsident – gik til 
Ryes Brigade 13. februar 2018.

Prinsen accepterede hvervet i 1967 og modtog en Ærespræsidentkæde bestå-
ende af et Æreskors i en kæde af DFB 60 årstegn i guld.

Prinsen sås senest aktiv i DFB regi ved vores 100 års jubilæum i Fredericia 
lørdag den 16. juli 2005, hvor Prinsen i sprudlende humør og med stor interesse og 
engagement var hædersgæsten i Protektors fravær.

Prinsen utrykte stor glæde og taknemmelighed ved Soldaterforeningernes fane-
borg på Fredensborg Slot på  75 års fødselsdagen den 11. juni 2009 .
Prinsen var tydeligt meget glad for den fælles DSM-gave i form af en jadefigur, 
som jeg forinden paraden på Fredensborg Slot havde overrakt sammen med de 
andre præsidenter/formænd.

Tilsvarende ved Prinsens 80 års fødselsdag i 2014 
overrakte jeg sammen med daværende vicepræsident 
øst, Jørgen Rasmussen, DFB’s gave til prinsen på Fre-
densborg Slot den 28. maj. Gaven var en antik luefor-
gyldt Buddha figur fra Tibet. 

DFB var inviteret til og tilstede ved Castrum do Loris  i 
Christiansborg Slotskirke 17. februar.

Karl Erik  Nielsen
Præsident




