
Præsidentens klumme

I gamle dage...
Det gamle ordspil - at i gamle dage 
var alting bedre - ja det kan vi med 
rette anvende om det år, som vi i skri-
vende stund er på vej ud af. 

Det jubelår - som vi havde sat næ-
sen op efter - forsvandt ud i luften, 
samtidig med at corona virusset ramte 
hele verden og dermed også Danmark. 

Vi hørte og læste godt nok om 
problemer med en ondartet influenza i en fjern by Wuhan i Hubei 
provinsen i Kina. Influenza var jo noget, som vi alle godt kunne 
relatere os til - for det var en tilbagevendende begivenhed år efter 
år her i Danmark - så det var vel bare, som det altid er i vintertiden 
- men nej - vi blev klogere, og klogere blev videnskaben hen over 
året og i december ser det ud til, at en vaccine mere eller mindre er 
klar til danskerne - ja de danskere som vælger at blive vaccineret. 

For der er jo ikke tvang i Danmark, men for folkesundhedens 
skyld må man håbe, at langt hovedparten af den danske befolkning 
vil tage imod tilbuddet.

Forsvarets bedrøvelige sager
Vi har i løbet af året set - forhåbentlig - afslutningerne på nogle for 
Forsvaret bedrøvelige sager - nævnt i flæng og uden at gå i detaljer 
- svindel med offentlige midler - nepotisme - områder som ikke 
nødvendigvis kan standses, for hvor der er mennesker indblandet 
kan den slags forekomme. 

Et område som Forsvarets personel, men som Forsvarsbrødrene 
også gerne så afklaret, er de problemer som ISS-Facility Services 
har haft i forbindelse med levering af forskellige services ydelser 
til Forsvaret herunder rengøring, ejendoms service (vicevært funk-
tionen) og bespisning på Forsvarets faciliteter (cafeterier). 

Der har været fremført en voldsom og længerevarende kritik af 
området, og som det ser ud nu arbejder Ministeren på en holdbar 
fremadrettet løsning. 

Vi bemærkede ligeledes en forsvarschef der relativt ubemærket 
gik ud af bagdøren, samtidig med at en ny gik ind ad fordøren - om 
muligt mere ubemærket. Vi må ikke håbe, at den relative ubemær-
kethed er en rettesnor for fremtiden i Forsvaret. 

Men tingene kan jo også være præget af den alvorlige Corona 
situation - det håber jeg. 

Dygtigt og engageret personel 
Heller ikke i år har Forsvaret eller Beredskabskorpset siddet på 
hænderne - udover de primære opgaver som suverænitets hævdelse 
nationalt, har Forsvaret igen haft dygtigt og engageret personel 
indsat i missioner i Afrika, Mellemøsten, Balkan, Estland blot for 
at nævne nogle geografiske områder. Maritimt har Søværnet været 
tilstede i Guineabugten, den persiske Golf Hormuz, Østersøen og 
Middelhavet. 

I arbejdet for folkesundheden har beredskabskorpset, med hjælp 
af Hæren, været indsat i mod virussen i mink, ligesom fugleinflu-

enza har været et fokuspunkt. Hæren hjælper forsat med kontrollen 
ved Danmarks grænser - jo ingen keder sig i mangel på opgaver. 

Forsvarsbrødrene i 2021
Men det, som sidder mit hjerte nærmest, er naturligvis den udvik-
ling, som Forsvarsbrødrene står overfor i 2021. Ingen tvivl om, 
at vores aktiviteter i 2020 blev ramt lige i hjertekulen - store og 
velforberedte arrangementer blev aflyst i en lang ulidelig række.

 Mange Selskaber nåede ikke, at få afviklet deres ordinære Ge-
neralforsamlinger og har det efterslæb med ind i 2021. Et efterslæb 
som Præsidiet også må trække med ind i 2021. 

Coronaen var skyld i at Landsmødet i september 2020, blev af-
lyst og selv endags møder for Landsbestyrelsen måtte udsættes to 
gange, for til sidst at udsættes til marts 2021. 

Endnu en gang overrullede coronaen og forsamlingsforbuddet 
vores planer og efter et videomøde i december i Præsidiet blev 
det besluttet, at udskyde såvel Landsbestyrelses - og Landsmødet 
til september 2021. Hensigten er her, at gennemføre et dobbelt 
Landsmøde for årerne 2020 og 2021. 

Med den beslutning er det præsidiets håb, at vi så vil være til-
bage i vanlig gænge. Samtidig har Præsidiet det håb og ønske, at 
Politiskolen endegyldigt er fraflyttet faciliteterne på Ryes kaserne 
i Fredericia og ikke mindst, at Forsvaret åbner op for brugen af 
deres faciliteter, så også placeringen af Landsmødet kan komme 
på plads.  

Op imod 60.000 Veteraner
Et andet vigtigt område for Forsvarsbrodersagen er arbejdet om-
kring vore Veteraner og ingen tvivl om, at de også og måske i langt 
højere grad end vi, har lidt afsavn under nedlukningen af Danmark. 

Derfor er det glædeligt, at kunne konstatere, at arbejdet omkring 
Veteranerne også har Folketingets bevågenhed. Således har et stort 
politisk flertal besluttet, at afsætte 50 millioner kroner til styrkelse 
af veteranindsatsen de næste år.  

Med bevillingen vil det bl.a. være muligt, at støtte de hårdest 
ramte veteraner med blandt andet særlige botilbud, som er en stor 
mangelvare. Antallet af ”krigs veteraner” har været stærkt sti-
gende, siden dengang i 1990’erne da Danmark deltog i fredsbeva-
rende missioner i Eksjugoslavien, men også missionerne i Irak og 
Afghanistan har øget antallet. 

Ifølge oplysninger fra Veterancenteret i Ringsted er der registe-
ret lige under 40.000 veteraner i Danmark, men det faktisk antal 
vurderes til ”op imod 60.000”. 

Forsvarsbrødrene deltager aktivt i indsatsen for at yde støtte og 
hjælp til veteranerne og deres pårørende. Bl.a. sidder tidligere præ-
sident K.E. Nielsen i ”Fonden Danske Veteranhjems” bestyrelse, 
hvor han yder en stor indsats for at skaffe de fem veteranhjem, der 
er fordelt ud over landet de bedste forhold. 

Det er yderst vigtigt
Men ikke mindst forestår der et stort arbejde ude i Selskaberne. 
Den medlemspleje og aktivitet som normalt har foregået i det  
enkelte Selskab skal samles op og det er yderst vigtigt, at Selska-
berne virkelig tager hånd om medlemmerne.

Gamle og udskudte aktiviteter og traditioner skal genoptages og 
måske ikke bare støves af, men måske gentænkes så gensyns glæ-
den bliver større. Det må gerne være den ah-oplevelse, som når 
man mødte gamle soldater og skolekammerater igen efter lang tid 
fravær eller ferier. 

Vores blad
Et andet ”hængeparti” som udestår er vores blad Forsvarsbroderen. 
I skrivende stund vides ikke hvordan økonomien for bladet ser ud. 
Har vi fået tilgang af flere abonnenter eller færre? 

Netop abonnenterne antal er meget vigtig for bladets videre ek-
sistens. Så er du medlem af et selskab, der lige står på vippen i 
forhold til jeres overvejelser - så tøv ikke - men tilmeld dit Selskab 
som abonnent. 

 
Men husk på, at selv om det har set sort ud, så vi er  
Danmarks ældste traditionsbærende soldaterforening
Det kan vi med rette være stolte af.
Godt Nytår 

Allan Poulsen 
Præsident


