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Kære soldater, befalingsmænd, officerer og civilt ansatte. 
 
Velkommen til et nyt år i Forsvaret! 
 
2016 var et udfordrende og travlt år for Forsvaret. Vi har planlagt og gennemført mange operative 
indsættelser, flere af ny karakter, ligesom vi også har arbejdet med de sidste dele af forligsimple-
menteringen. Det har medført stor travlhed for Forsvarets mange ansatte.  
 
Takket være jer, har opgaveløsningen været særdeles tilfredsstillende. Det er overordentligt flot, 
men har haft visse omkostninger, som også vil kræve fokus i det nye år, vi nu er gået ind i. 
 
Sidste år har været præget af markante ændringer i den sikkerhedspolitiske situation i Europa og 
resten af verden. Begivenheder der alle har haft indflydelse på Forsvarets opgaveløsning og stillet 
store krav til den enkeltes arbejdsindsats og omstillingsparathed. Jeg har derfor med stolthed kun-
net konstatere, at Forsvaret fortsat leverer en særdeles flot indsats, der bidrager til at skabe en 
positiv udvikling i de pågældende indsatsområder. 
 
I 2016 har vi haft fokus på at styrke vores identitet og fremhæve det særlige i at være ansat i For-
svaret. Forsvarets nye kernefortælling er blevet introduceret og arbejdet med implementering og 
skabelse af ejerskab er igangsat i hele Forsvaret. Vi kan noget særligt, vi er noget særligt og vi gør 
noget særligt for Danmark og sikkerheden. Det er #værdatkæmpefor.  
 
Mit bud på året 2017 skal være, at der fortsat vil være et stort træk på Forsvarets kapaciteter. 
Gennem udvikling, uddannelse og træning skal vores enheder og kapaciteter holdes klar og rede 
til indsættelse. 
 
Jeg stopper som bekendt som Forsvarschef den 10. januar 2017 og overdrager kommandoen til 
general Bjørn I. Bisserup. Tag godt imod ham og fortsæt det gode arbejde med styrkelse af For-
svaret. 
 
Tak for jeres enestående indsats! 
 
Jeg ønsker jer og jeres nærmeste et godt nytår. 
 
PETER BARTRAM  
general 
Forsvarschef 
 


