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Kære soldaterkammerater, 
 
Først ønsker jeg jer alle et rigtigt godt nytår. Håber I alle er kommet godt ind i det nye år og er klar til at 
tage fat på de mange opgaver, der ligger foran os. 
Ved det netop afviklede Formandsrådsmøde gennemgik vi de nøgleområder og de aktiviteter, som ligger i 
2010. Jeg er sikker på, at præsidenter og formænd videreformidler informationerne til jer, men jeg er også 
klar over og opmærksom på, at kommunikationsvejen er lang og til tider vanskelig. Derfor her en lille 
opdatering på hovedområderne. 
 
Projekt Veteranhjem 
Projekt veteranhjem skrider frem. I Aalborg og Fredericia er man meget langt fremme og venter vel egentlig 
kun på, at vi får styr på økonomien. I København (Frederiksberg) er man godt i gang, men dog lidt bagud. 
Heldigvis kan man der drage af de mange erfaringer, der er gjort i Aalborg og Fredericia, så mon ikke snart 
vi også har København på højde med de øvrige. 
 
Finansieringen er stort set på plads. Forsvarsministeriet har øget deres bidrag til driften, så vi nu pr. år har 
1,5 mio. kr. til de tre veteranhjem, og de udarbejdede budgetter indikerer klart, at det kan vi holde os inden 
for. I finansieringen af etableringen, det vil sige køb/leje og ombygning, har vi fået positivt tilsagn fra 
Realdania. Realdania er, sammen med de tre veteranhjems ledelser, nu ved at se på de krav og vilkår, der 
skal være opfyldt, hvad den samlede sum skal være på, samt ved at danne den konstruktion og 
organisering, der skal danne grundlag for at drive hjemmene. Realdania er gået meget positivt ind i 
opgaven, og vi har i DSM-ledelsen fuld tillid til, at projektet kommer i mål. 
Selv om jeg er overbevist om, at de tre veteranhjems ledelser har skaffet alt det ”mandskab”, de skal bruge, 
så skal det ikke afholde nogen fra at kontakte dem, hvis I har lyst til at bidrage til driften. Vi har brug for 
alles opbakning og støtte. 
 
Møde med Forsvarschefen 
Som I alle er bekendt med, fik vi for nylig ny forsvarschef, general Knud Bartels. Og forsvarschefens 
interesse for og støtte til soldaterforeningsbevægelsen er stor. På et møde afholdt 22. januar bekræftede 
forsvarschefen, at han vil støtte op om soldaterforeningernes mange gøremål, samt at han vil gøre mest 
muligt for at fremme forholdene for soldaterforeningernes virke.  
Vi drøftede de kendte emner – brug af Forsvarets etablissementer, priser på indkvartering, brug af 
Forsvarets kantiner, og herunder priser, støtte til transport i forbindelse med særlige arrangementer, 
flagdagen, soldaterforeningernes støtte til den nye veteranpolitik samt veteranhjem.  
Da flere af emnerne kræver en sagsbehandling i Forsvarskommandoen samt koordination med andre 
myndigheder, har Forsvarschefen lovet en skriftligt tilbagemelding på de drøftede emner, og så snart den 
foreligger, skal den komme ud til landsforeningerne.  
Et punkt kan vi dog allerede nu glæde os over, idet Forsvarschefen allerede har meldt ud, at vi får stillet 
transport til rådighed i forbindelse med fejringen af Hendes Majestæts 70 års fødselsdag. Grundlaget for, at 
vi igen kan stille talstærkt op med faner er derfor lagt. Detaljer om arrangementet er under udarbejdelse 
sammen med Adjudantstaben, og en transportplan er ved at blive udarbejdet i samarbejde med 
soldaterforeningerne fra Søværnet, Flyvevåbnet og Forsvarsbrødrene. Planerne vil, så snart vi har lidt mere 
styr på detaljerne, blive udsendt – men man kan godt allerede nu sætte kryds i kalenderen. Det bliver en 
stor dag. 
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Soldaterlegatet 
Og sidst, men bestemt ikke mindst, skal jeg kort orienterer jer om status i Soldaterlegatet. Vi har tidligere 
orienteret om Soldaterlegatet og det gode formål det tjener. Nu har Soldaterlegatet eksisteret i et år, og 
det første år har været imponerende. Der er i det første år uddelt mere end 250 legater til udsendte, deres 
pårørende og efterladte, og den samlede sum, der er uddelt, er på mere end 5 millioner kroner. Langt den 
største del af midlerne, ca. 80 %, er uddelt til folk med psykiske skader. I kan se flere detaljer om 
Soldaterlegatet på deres hjemmeside. 
Når jeg nævner det her, har det to formål. Dels skal jeg opfordre jer til at ”gøre reklame” for 
Soldaterlegatet, dels skal jeg opfordre til, at I træder til med ansøgninger, skulle I blive opmærksomme på 
tilfælde, hvor ansøgninger ikke er sendt fra andre.  
 
Langt de fleste ansøgninger kommer fra Forsvaret (tjenestestederne) samt fra Forsvarets fagforeninger. 
Men der er behov for, at vi alle deltager i informationen om, at der er denne mulighed. Tag det med, nævn 
det på alle jeres møder og til alle i jeres omgangskreds. Men lige så vigtigt er det, at I også går ind i hjælp til 
støtteansøgninger, hvis de som trænger, ikke er opmærksomme på denne mulighed. Skulle I være i tvivl, 
kan i altid kontakte mig eller et af præsidiemedlemmerne. 
 
Jeg ønsker jer - endnu en gang - et godt og lykkebringende nytår. Må året bringe jer mange muligheder for 
at mødes i selskabeligt lag – og må året bringe os et skridt videre i at støtte op om vores mange veteraner. 
De fortjener det, og de påskønner det. 
 
 

Jan Brun Andersen 
Præsident DSL 

 
 


