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Præsidentens klumme
Kære Forsvarsbrødre

Ja så er Præsidentens første 100 dage 
for længst forbi og arbejdet hos såvel 
Landsbestyrelsen og Landssekretæ-
ren er til stadighed i gang. Heldigvis 
er vores organisation levende og dy-
namisk, der tages stedse hånd om de 
aktuelle områder, der berører os.
  

2020 - et historisk 
markant årstal

Året 2020 ser ud til, at være nok et 
historisk år. Her tænker jeg særligt på de mange årstal, som indike-
rer runde årstal. Ingen tvivl om at året står i ”Genforeningens tegn” 
med mange markeringer omkring genforeningen. Heri bladet er 
der flere fine og meget oplysende artikler om netop dette emne.

Men der er flere vigtige datoer. 10. februar - hvor der særligt i 
Sønderjylland - markeres 100 året for den dag, hvor Sønderjyderne 
stemte om de ville være danske eller tyske statsborgere. 9. april - 
hvor der markeres 80 års dagen for Nazi-Tysklands besættelse af 
Danmark. 18. april med markeringen af 100 året for indførelsen af 
Dybbøldagen. 4. maj - hvor 75 års dagen for Danmarks befrielse 
markeres. Herudover fylder vores høje projektor Dronning Mar-
grethe 80 år den 16. april - og endelig dagen 5. september, hvor vi 
kan vise vores anerkendelse af Danmarks udsendte. 

Særlige datoer - hvor Forsvarsbrødrene igen har lejligheden til 
synliggørelse ved at markere vores tilstedeværelse i vores respek-
tive lokalsamfund - så DET gør vi så. 

”Generaler rører på sig”  
I de sidste måneder af 2019 kunne man i dagspressen læse, at op til 
flere generaler gik det politiske system imod. Det i sig selv er ret 
uhørt, for i vores demokratiske verden er forsvaret og generalerne 
underlagt Folketinget og dermed Forsvarsministeren, og det er i en 
normal verden også på den måde, hvorpå det skal være. 

Men når to velanskrevne og ikke mindst kompetente generaler 
giver udtryk for, at det er af største vigtighed at de soldater, som er 
til rådighed anvendes til det formål, som soldater skal anvendes til. 

Generalernes budskab var - som jeg opfattede det - at hvis Dan-
mark vil medvirke til den sikkerhedspolitiske stabilitet og med det 
annoncerede ”substantielle” danske bidrag til Natos, så må de ikke 
militære opgaver nødvendigvis sorteres fra. 

”Skandalerne hober sig op i Forsvarsministeriet”
Men ikke nok med generalernes opråb, så åbnede ”Pandoras æske” 
sig i form af rigsrevisionens ”afsløring” af to sager under Forsvars-
ministeriet - begge under Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. 
Styrelsen har til opgave at forestå ministeriets fysiske rammer, og 
har ansvaret for vedligeholdelsen af for eksempel kaserner, flyve-
stationer og flådehavne og redningsstationer i hele landet.
To tilfælde af formodet svindel har fundet sted i styrelsens regn-
skabs- og indkøbsafdelinger, og var i begge tilfælde kun muligt, 
fordi de samme medarbejdere kunne oprette og godkende over-

førsler og ordrer. Et tillidsbrud som efter min mening er overor-
dentligt skadeligt for Ministeriet og Forsvaret som helhed.

Forsvarsministeren - som jeg har opfattet det - var totalt uforbe-
redt på skandalerne, da de blev udbredt i dagspressen og de elek-
troniske midier. Personligt er jeg overbevist om, at Forsvarschefen 
heller ikke var vidende om, at en skandale var under opsejling, 
idet jeg sad til møde med ham, sammen med de øvrige formænd i 
Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd. 

I dagene efter afsløringerne florerede der på de sociale medier 
opslag, der tydeligt indikerede, at de ansatte i Forsvaret var for-
tørnet over det passerede. Den goodwill - som Forsvarets unifor-
merede personel har oparbejdet - var blevet miskrediteret, det var 
konklusionen i opslagene og efter min mening med god ret. Vi har 
desværre i Danmark en tradition for, at dømme alle over en kam. 
Men det er bedrøveligt og ikke mindst skadeligt for helheden, at 
nogle enkelte ”brodne kar” kan medvirke til at skade Forsvarets 
omdømme. Men også andre styrelser og offentlige institutioner har 
lignende ”sager”, en tendens som må fordømmes på det kraftigste.

Forsvarsbroderen
Med forårets komme udestår der opgaver, som vi skal finde gode 
løsninger på. Her tænker jeg særligt på, ”the never ending story” 
vores blad Forsvarsbroderen. Næsten lige så længe jeg kan huske 
tilbage, har bladet været et tema til stor diskussion på vores Lands-
møder - og dette år bliver ingen undtagelse. Det er min hensigt 
i løbet af foråret, at udarbejde et eller flere løsningsforslag, der 
kan drøftes på mødet. Et eller flere forslag, der kan løse de næsten  
endeløse diskussioner. 

Medlemssituationen
Et andet vigtigt udestående er vores medlemssituation. Vi har for 
længst konstateret, at medlemstallet er nedadgående. 
Men kan vi ændre situationen og hvis hvordan?
Ja vi kan agere, som vi ville gøre, når vi oplevede en ulykke og skal 
reagere - nemlig ved at standse ulykken og stabiliser den forulyk-
kede. Først skal vi have stagneret tilbagegangen og efterfølgende 
når tingene er stabiliseret, så skal vi arbejde med at øge medlems-
tilgangen. 
Men kan vi virkelig det?  
Hvis vi har nej-hatten på - så nej - for medlemsnedgang er et fæ-
nomen som ”alle” foreninger er udsat for - og som er et tegn på 
manglende engagement i tiden. 

Men hvis vi tager ja-hatten på og kikker såvel indad som udad, så 
kan vi måske opnå det, vi gerne vil - nemlig at standse nedgangen. 

Måske netop derfor er det historiske år 2020 en god mulighed 
for, at synliggøre Forsvarsbrodersagen og dermed hverve nye med-
lemmer. 

For husk på, at vi er Danmarks ældste traditionsbærende solda-
terforening.

Afslutningsvis et lidt forsinket ønske om et godt nytår til alle 
Forsvarsbrødre og deres familier.

Allan Poulsen Præsident


