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STATUT FOR
”F O R S V A R S B R Ø D R E N E S Æ R E S K O R S”

§ 1.
Forsvarsbrødrenes Æreskors blev på delegeretmødet den 31. august 1942 godkendt som
De samvirkende danske Forsvarsbroderselskabers højeste udmærkelse.
Dets udseende og regler for dets tildeling fastsattes på landsbestyrelsesmødet
den 9. maj 1943.
§ 2.
Forsvarsbrødrenes Æreskors har følgende form og udseende: Korset er udformet som et
Dannebrogskors i sterlingsølv. Det måler 4,6 cm. i højden og 4 cm. i bredden. På
korsmidten findes det kronede danske våben forgyldt med emalje-belagte blå løver og
røde hjerter. Korsarmene har en med blå emalje belagt yderrand og følgende inskription i
relief nær armenes ydre begrænsning: Venstre D, øverste F, højre B, nederste 1905 til
minde om Samvirksomhedens stiftelse den 15. juli 1905. Korset bæres af et stiliseret S,
symboliserende Samvirksomheden, og af en hertil fastgjort ring, begge dele af sølv. I
hvert af de to øverste felter mellem korsarmene 4, i hvert af de to nederste mellemrum 5
profilerede, gyldne stråler udgående fra midten. Korsets bagside er glat. Herpå graveres
Æreskorsets nummer.
Æreskorset bæres i et 27 mm. rødt krydsbånd med en 8 mm. bred, hvid midterstribe
samt 2 mm. hvide ægkanter.
§ 3.
Forsvarsbrødrenes Æreskors kan tildeles såvel højt fortjente brødre som personer uden
for selskaberne, der i ganske særlig grad har gjort sig fortjent i Forsvarsbroder-sagen.
Det kan tildeles såvel mænd som kvinder.
§ 4.
Samtidig med tildeling af Æreskorset får modtageren overrakt et diplom underskrevet af
Samvirksomhedens præsident eller en af vicepræsidenterne. Der overrækkes ligeledes en
fyldig, skriftlig motivering for tildelingen samt et eksemplar af nærværende statut.
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§ 5.
Ingen anden end modtageren må nogensinde anlægge og bære Forsvarsbrødrenes Æreskors. Æreskorset er Samvirksomhedens ejendom og skal ved død
eller fortabelse af bæreret straks afleveres til Samvirksomheden.
§ 6.
Indstillingsret har Samvirksomhedens præsident, Landsbestyrelsen, enhver
kredsformand og ethvert selskabs bestyrelse. Indstillingen skal være udførligt begrundet
og skal af selskaberne fremsendes til Præsidenten via den stedlige kredsformand.
Denne skal give indstillingen den nødvendige anbefaling eller afvise den, såfremt
den ikke findes tilstrækkeligt begrundet. Indstiller man en kredsformand, skal
indstillingen sendes direkte til Præsidenten. Enhver indstilling og bemærkninger,
den giver anledning til, skal i hele forløbet behandles fortroligt og med diskretion.
§ 7.
Tildelingen af Forsvarsbrødrenes Æreskors besluttes alene af Landsbestyrelsen,
hvoraf mindst to tredjedele skal anbefale tildelingen, før den kan finde sted. Præsidenten
sender indstillingen og motiveringen for denne til samtlige kredsformænd undtagen den
kredsformand, som enten har fremsendt indstillingen eller selv er indstillet.
Kredsformændene skal derefter med skriftlig begrundelse meddele præsidenten,
om de tiltræder indstillingen eller ej.
§ 8.
Udgifterne ved Æreskorsets fremstilling afholdes af Samvirksomheden.
§ 9.
Forsvarsbrødrenes Æreskors bæres ved alle festlige og broderlige sammenkomster.
Det bæres på venstre side af brystet på reversen i højde med knaphullet. Det bæres
længst til højre (= nærmest midten af brystet) af samtlige Samvirksomhedens og
selskabernes udmærkelsestegn, men til venstre for kongelige dekorationer. Æreskorset
fremstilles i miniature og kan købes på Samvirksomhedens kontor.
§ 10.
Retten til at bære Forsvarsbrødrenes Æreskors kan fortabes, såfremt bærerens adfærd er
til skade for de danske forsvarsbroderselskaber. Til fratagelse af bære-retten kræves en
enstemmig beslutning derom i Landsbestyrelsen.
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Forsvarsbrødrenes Æreskors

Således vedtaget på landsbestyrelsesmødet den 16. marts 2002.
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