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PRÆSIDENTENS INDLEDNING 
_______________________________ 

af præsident Karl Erik Nielsen 
 

 
Som det er beskrevet i afsnittet om den historiske udvikling, 

udviklede Forsvarsbrødrene sig fra Våbenbrødrene, der opstod 
i mellemkrigsårene mellem de Slesvigske krige 1848 – 1850 og 
1864 med primært tre formål: Mindes og hædre de faldne og 
deres indsats og social omsorg for enker og faderløse samt na-
turligvis kammeratligt samvær. 

 
Formål og aktiviteter udviklede sig i takt med samfundets. 

Hædring af fortidens indsats, herunder opretholdelse af min-
desmærker forblev hovedhjørnestene tillige med skydninger af 
forskellig art og selskabelige aktiviteter i blandet prioritet. 

 
Overalt og til alle tider med en indsats for vore kernevær-

dier: Fædreland, demokrati, kongehus, forsvarsvilje og natio-
nalt sindelag. 

 
Forsvarsbrodersagen er i dag og i fremtiden tidssvarende. Vi har tilpasset os udviklingen 

uden at blive populistiske: Vi optager kvinder som ligeværdige brødre og alle positive, 
engagerede og aktive danske statsborgere, der vil arbejde for og støtte vore kerneværdier. 

 
Forsvarsbrodersagen er i dag og fremtiden levedygtig. Vi er fulgt med tiden uden ”un-

derkastelse”. Vi husker fortiden - mindes, hædrer og opretholder mindesmærker. 
 
Vi forstår nutiden – anerkender og hædrer soldatens store internationale indsats samt 

deltager aktivt i alle opgaver og projekter, der støtter og hjælper de Veteraner og deres 
pårørende, der måtte have behov. Vi bidrager på alle områder og niveauer til at præge 
fremtiden – skabe robusthed i samfundet med sikkerhed og tryghed for den enkelte. 

 
Globaliseringen og den ikke forudsete hastige ændring af truslen og risikoen i nærom-

rådet samt samfundets udvikling viser, at der i dag og i fremtiden er brug for os. Vi bidrager 
til garantien for, at enkelthændelser ikke bliver til grobund for øget ekstremisme; i korthed 
kan man sige, at Forsvarsbrødrene er tilbage til rødderne – Våbenbrødrenes grundlag. 
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Forudsætningen for fortsat positiv udvikling er derfor ikke kun samarbejde med alle 
andre aktører i ”Soldaterforeningsbevægelsen”, men primært de selvstændige og suve-
ræne Selskabers aktive og engagerede virke støttet af Kredse og Landsbestyrelse, hvor 
det måtte være hensigtsmæssigt og ønskeligt. 
 

 
 Karl Erik Nielsen 
     Præsident 
 


