
Udgivet af
De Danske Forsvarsbrodereselskaber

Protektor: Hendes Majestæt Dronningen

Præsident for DFB:
Allan Poulsen
Tved 112, 6270 Tønder
Telefon: 61 72 0921
Email: praesident@dfbmail.dk

Ansvarshavende redaktør:
Steen Olsson
Bøllingsvej 9, 4100 Ringsted
Telefon 57 61 95 56
Email: redaktion@dfbmail.dk

Forside foto:
Tillykke til Dronningen
Foto:Steen Olsson

Adresseændringer og 
abonnementstegning:
Hanne Pedersen, 
Blåmunkevej 6, 8450 Hammel, 
Telefon: 86 96 10 81 
Email: abonnement@dfbmail.dk

DFB kontor:
Landssekretær Lars Petersen
Risagervej 20, 4290 Stenlille
Telefon:  93 93 04 30
Email: landssekretaer@dfbmail.dk

Hjemmeside: www.forsvarsbroderen.dk
Facebook: Forsvarsbroderen

Grafisk tilrettelæggelse:
SteenOlsson.dk
Bøllingsvej 9, 4100 Ringsted
Telefon: 57 61 95 56 
Email: kontakt@steenolsson.dk

Tryk:
KLS Grafisk Hus A/S

Oplag: 2.550 eksemplarer

Deadline til næste blad 
er den 25. juni

Præsidentens klumme
COVID-19 konsekvenser

Oprigtigt talt var det fejringen af alle 
de begivenheder, som foråret 2020 
ville bringe, der skulle være fokus 
i min klumme, samt lidt om - kom-
munikation - formidling og videns-
deling - egenskaber som bl.a. vores 
fælles blad Forsvarsbroderen for-
midler på bedste vis. 

Men i skrivende stund er Danmark 
mere eller mindre sat i stå, og dog ser 
det lidt lysere ud end forventet

En Pandemi har indkapslet verden i en slags frivillig isolation 
for at undgå smitten fra den frygtede corona virus eller COVID-19, 
som den videnskabelige betegnelse rettelig er. Selv om mine be-
tragtninger og bemærkninger normalt er ganske upolitiske, så har 
danskerne særligt i begyndelse af epidemien bemærket, en stats-
minister, en regering og et velfungerende statsapparat, der gen-
nem information og atter information har søgt, at bære os igennem 
denne vanskelige situation. 

Med viden og oplysning blev der søgt, at fortælle om hvordan 
og med hvad, vi som danskere skulle gøre for at beskytte os selv, 
og derved undgå at forårsage en spredning af smitten. Det har gjort 
os trygge og oplyste og dermed bedre rustede til, at modstå den 
umiddelbare fare som COVID-19 udgør. Ligeledes har Dronnin-
gens alvorsfulde ord til nationen beroliget os. 

Som en tydelig konsekvens af coronaens alvor blev forårets 
Landsbestyrelsesmøde, som skulle afholdes på Haderslev kaserne 
i perioden 20-21 marts aflyst. Et stort forarbejde fra Landssekre-
tæren side måtte aflyses, men i det ”dybeste mørke” findes der 
uanede kræfter og tankevirksomhed, som trækkes frem og i kraft af 
stor indsigt lykkedes det, at etablere en ”videokonference” således, 
at Landsbestyrelsen - sammen - men hver for sig - i løbet af godt 
1½ time fik diskuteret relevante og absolut påtrængende emner - 
stor tak til Landssekretæren. 

Året 2020
Året 2020 ville normalt være præget af runde mærkedage for utro-
lig mange begivenheder i Danmarks historien - nævnt i flæng 80 års 
dagen den 9. april 1940 for markeringen af Nazi-Tysklands besæt-
telse af Danmark, hvor 13 soldater og 3 grænsegendarmer mistede 
livet i kampene. De fleste faldne soldater mistede livet i Sønderjyl-
land. På trods af coronaen er der, med yderst begrænset antal delta-
gere, blevet holdt enkelte mindehøjtideligheder landet over. 

Den store folkefest som alle danskere havde set frem til, i.fm. 
Hendes Majestæt Dronningens 80 års fødselsdag blev med stor 
kløgt og indlevelse aflyst af Majestæten i respekt for COVID-19.

 En stor skam i det 185 faner-  heraf 24 DFB faner - fra Danske 
Soldater- og Marineforeningers Fællesråd, som Forsvarsbrødrene 
er et aktivt medlem af, tilmeldt sig arrangementet. 

Ligeledes havde Hjemmeværnsdistrikt Sønderjylland og Den 
Selvejende institution - Dybbøl Mølle - planlagt et større arrange-
ment den 18. april med deltagelse af fanekommandoer fra hele lan-

det for på den måde at markere 100-årsdagen for den danske tradi-
tion på Dybbøl Banke, samt i anledning af 100-året for soldaterfor-
eningernes oprettelse af Den Selvejende Institution Dybbøl Mølle.  

Men Statsministerens og regerings plan af 6. april vedrørende 
tiltag omkring COVID-19 har betydet, at langt flere arrangemen-
ter er aflyst. Henunder markeringen af 75 års dagen for Danmarks 
befrielse. Men ikke blot ovennævnte markeringer er blevet aflyst, 
men andre årstalsrelaterede begivenheder i 2020, heri blandt de 
begivenheder der omhandler genforeningen i 1920, er ligeledes af-
lyst. Hvorvidt enkelte dele af de aflyste arrangementer genopstår i 
en eller anden form er i skrivende stund uvist.

 
Forsvarsbroderen

Men - hvor blev koblingen fra de indledende bemærkninger, til 
Forsvarsbroderen med hensyn til kommunikation - formidling og 
formidling, af. 

I min egenskab som præsident har jeg været så heldig, at nogle 
Selskaber sender mig deres fine og smukt udarbejdede blade - og 
mange tak for det. Ingen tvivl om, at der er lagt mange kræfter i 
disse blade og informationsværdien er høj for det enkelte Selskab. 
Men hvis jeg må tillade mig, at sammenligne et Selskabs blad med 
en lokal ugeavis. Her optræder normalt ”kun” artikler, der om-
handler lokale forhold og ikke, hvad der ellers ”sker” ude i verden. 

Men ved at ”holde” den lokale og landsdækkende avis, så bliver 
man informeret om stof der går udover lokalområdet, men også 
om de begivenheder der foregår i den øvrige del af Danmark og 
verden. Så hvis jeg må drage en parallel - så vil det betyde - at hvis 
alle Forsvarsbrødre modtog Forsvarsbroderen, så ville det være 
muligt gennem Forsvarsbroderen, at informere hinanden om de ak-
tiviteter og tendenser, der foregår rundt om i de mange Selskaber. 

Vi kunne formidle nye tiltag, ideer og oplevelser, som gennem 
Forsvarsbroderen kunne komme det enkelte Selskab til nytte og 
gavn og dermed også den enkelte Forsvarsbroder. Således at ska-
berkraften og lysten ved at være Forsvarsbroder bevares og måske 
ikke mindst og helst, at vi formår at tiltrække nye yngre medlem-
mer, for vi skal have noget at byde på, for at virke tiltrækkende for 
den yngre generation.

 
Foråret venter derude 

Afslutningsvis bør vi i lighed med mange andre sige en STOR 
tak til alle dem, som er medvirkende til, at Danmark har kunnet 
fungeret under COVID-19 krisen og ikke mindst til de mange dele 
af sundhedsvæsnet, som har passet på os. Der har også blandt dem 
været ofre - tak. 
Husk på - at selvom de mange arrangementer er aflyst, og landet 
stadig på en eller anden måde stadig er lukket ned 
- så venter foråret derude. 
Pas på jer selv derude i Danmark.


