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FOLK & SIKKERHED 
Folk & Sikkerhed har eksisteret  
siden 1986 og er Danmarks største 
forsvars– og sikkerhedspolitiske for-
ening. Folk & Sikkerhed arbejder for 
at Danmark skal have et stærkt for-
svar, beredskab og politi, for at frem-
me fred og sikkerhed herhjemme, 
som I verden.

For Forsvaret er Flagdagen dog ikke kun 
en festdag. Det er også en dag, hvor vi 
mindes og ærer de udsendte, som betal-
te den højeste pris for deres indsats.

Flagdagen for Danmarks Udsendte fej-
rer vi i sagens natur kun en dag om året. 
Men de udsendte og deres pårørende 
fortjener også anerkendelse, respekt og 
opmærksomhed på årets andre dage. 
Den opmærksomhed Flagdagen giver 
kan være med til at synliggøre og fast-
holde det budskab.  

Forsvaret markerer Flagdagen i Køben-
havn og i garnisonsbyerne. Men der bor 
tidligere udsendte over hele landet, og 
derfor glæder det mig som forsvarschef, 
at Flagdagen med tiden er blevet en na-
tional begivenhed, der markeres i næ-
sten alle kommuner. 

Den 5. september 2018 afholder vi Flag-
dag for Danmarks udsendte for 10. gang.   

Flagdagen er en vigtig dag for Forsva-
ret. Det er en dag, hvor nuværende og 
tidligere udsendte modtager hyldest og 
anerkendelse for den væsentlige ind-
sats, de har ydet for Danmark – ofte un-
der svære betingelser. 

Den anerkendelse - fra Kongehuset, Fol-
ketinget, Regeringen og helt almindelige 
danskere - som Flagdagen er udtryk for, 
er både glædelig, vigtig – og ikke mindst 
fortjent. Vi skylder alle Danmarks ud-
sendte respekt og tak. 

Flagdagen er også en anledning til at 
sige tak til de pårørende for deres op-
bakning til de udsendte. Uden den op-
bakning og støtte i hverdagen var det 
internationale engagement ikke muligt. 

Bjørn Bisserup
Forsvarschef

 
    FORSVARET FEJRER
    FLAGDAGEN
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betydet for soldaten at stå midt i myl-
deret af fremmede mennesker, der taler 
et sprog, de ikke forstår. Der er mange 
gode spørgsmål, og svarene vil være li-
geså mangfoldige, som de mennesker, 
der hver dag stiller op for Danmark.  

Som en optakt til Flagdagen kan jeg der-
for kun anbefale at følge de 365 person-
lige fortællinger, som projektet Udsendt 
Af Danmark har indsamlet.  
 
STYRK FÆLLESSKABET 
Danmarks udsendte fortjener opbak-
ning og anerkendelse lokalt, hvor de 
bor og har deres hverdag. Jeg ved fra 
flere af mine samtaler med de tidligere 
udsendte, at den anerkendelse, vi viser 
ved Flagdagen og resten af året, bety-
der rigtig meget for dem. Samtidig for-
tjener de pårørende, at vi som samfund 
og som medmennesker anerkender den 
indsats, som de yder herhjemme, mens 
deres kære er udsendt. 

Flagdagen er blevet en god tradition i 
hele Danmark. Jeg er glad og stolt over 
at kunne konstatere, at langt hovedpar-
ten af landets kommuner markerer dagen 
med arrangementer af forskellig karak-
ter. Ligesom mange medborgere støtter 
op om dagen og vores mange veteraner.  
 
Tak for det! 

Claus Hjort Frederiksen
Forsvarsminister (V)

 
      70-ÅRET FOR DANMARKS
      UDSENDTE MARKERES PÅ FLAGDAG

I år er det 70 år siden, at Danmark før-
ste gang sendte soldater ud i en inter-
national mission. Det er samtidig tiende 
gang, at vi her den 5. september marke-
rer Flagdagen til ære for Danmarks ud-
sendte. 

Siden 1948 har vi udsendt op mod 
60.000 danskere, der har stillet op for 
Danmark rundt om i verden til krig, kri-
ser og katastrofer. Hver enkelt af dem 
har gjort en forskel.  
 
De danske soldaters - og øvrige udsend-
tes - villighed til at tjene Danmark i ud-
landet er medvirkende til at skabe fred 
og sikkerhed i verden. En indsats, som 
gør, at vi danskere nyder stor anseelse i 
udlandet og er med til, at vi kan leve i et 
trygt og sikkert samfund.  

For det skylder vi dem stor tak! 

ANERKENDELSE 
Flagdagen er indstiftet for at mindes, 
fejre og anerkende alle de danskere, der 
har været udsendt til verdens brænd-
punkter. Flagdagen er ikke kun for sol-
dater, men også for de mange læger, 
sygeplejersker, politifolk, folk fra bered-
skabet, hjemmeværnet og civile rådgi-
vere, som velvilligt har stillet op, når vi 
politikere har bedt jer om det.  

Mange af os kender en, der har været 
udsendt, men hvor meget ved vi egent-
lig om de mange opgaver, som Dan-
marks udsendte løser? Hvorfor de tager 
afsted? Hvad det betyder for dem, og 
hvad får de med sig hjem – af oplevelser, 
styrker og kompetencer?  

VÆR NYSGERRIG 
Derfor opfordrer jeg alle til i anledning 
af Flagdagen 2018 at bruge dagen på 
at være nysgerrig på den soldat, politi-, 
hjemmeværns- eller beredskabsmand, 
du møder derude. Spørg sygeplejersker-
ne, hvad de lavede eller hør, hvad det har 



Den 29. maj 1948 er en historisk dag i 
Danmarks internationale aktive tjene-
ste. Den dag sendte Danmark sin før-
ste menige soldat afsted til Mellem-
østen for at opretholde fred mellem 
den nye stat Israel og nabolandene. 
Det var første gang, Danmark enga-
gerede sig aktivt i den slags interna-
tional tjeneste. 

Siden er op mod 60.000 danske 
mænd og kvinder fulgt i den første 
soldats fodspor – for at gøre en for-
skel for de mennesker, der lever rundt 
om i verdens brændpunkter. Det er en 
indsats, som foregår hver dag. Flag-
dagen er blot én dag om året, hvor vi 
som nation kort standser op og min-
des, hylder og fejrer de mange, der 
har ladet sig sende ud til krig, kriser 
og katastrofer. Det er en indsats, der 
ikke kun indebærer, at man gør noget 
for andre. Der kæmpes sandelig også 
for Danmark. For forsvaret af Dan-
mark standser ikke 
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ved vore egne grænser. Derfor har 
den indsats, de alle har leveret, gjort 
det muligt for vores samfund at ud-
vikle sig til et af verdens mest trygge 
og velstående. 

POLITISK STYRKE
Det kan måske være svært at se be-
tydningen af indsatsen, når man står 
der langt væk fra alting og forsøger 
at se det store politiske billede. Men 
det har en kæmpe betydning for, at 
Danmark er det land, som vi kender i 
dag. Uden de mange politifolk, solda-
ter, læger, sygeplejersker og bered-
skabsfolk, der velvilligt stiller op, når 
politikerne på Borgen dikterer, at de 
skal afsted, ville vores lille land ikke 
kunne få lov at lege med de store na-
tioner.  

Og jeg ved fra egen erfaring, at de 
danske udsendte gør det ikke bare 
godt, men fremragende derude – og 
at der står respekt om Danmarks navn.    

TAK!
Jeg kan derfor kun opfordre alle til at 
være med til at fejre Flagdagen. Brug 
den til at standse op et øjeblik og 
tænke over, hvad det betyder for den 
enkelte mand og kvinde at lade sig 
sende ud til verdens brændpunkter 
– og hvad det betyder for Danmark 
og din hverdag. Og hvor stor tak vi 
skylder dem, der drog afsted for fæl-
lesskabet. 

God Flagdag! 
 

70 ÅR I  
INTERNATIONAL  
TJENESTE 

Uffe Ellemann-Jensen 
fhv. Udenrigsminister

Fotograf: Johannes Jansson
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FLAGDAG FOR DANMARKS UDSENDTE
OG VETERANER - AFHOLDES I 95 KOMMUNER

      

Hvis du er veteran og ikke har modtaget en invitation til et flagdagsarrangement i din kommune, så skal du enten kontakte din 
kommunale veterankoordinator eller Veterancentret i Ringsted på telefon 7281 9700 eller mailen vetc-myn@mil.dk. Bemærk at 

der er et mindre antal kommuner, som ikke afholder et flagdagsarrangement.

Allerød

Albertslund 

Assens 

Ballerup 

Billund  

Bornholm 

Brøndby 

Brønderslev 

Dragør 

Egedal

Esbjerg

Favrskov 

Faxe 

Fredensborg 

Fredericia  

Frederiksberg 

Frederikshavn 

Frederikssund 

Furesø 

Faaborg-Midtfyn 

Gentofte 

Gladsaxe  

Glostrup 

Greve 

Gribskov 

Guldborgsund  

Haderslev 

Halsnæs 

Hedested

Helsingør 

Herlev 

Herning 

Hillerød 

Hjørring 

Holbæk 

Holstebro

Horsens 

Hvidovre 

Høje-Taastrup 

Hørsholm 

Ishøj 

Ikast-Brande 

Jammerbugt 

Kalundborg 

Kerteminde 

Kolding 

København 

Køge  

Langeland

Lejre

Lemvig

Lolland 

Lyngby-Taarbæk 

Mariagerfjord 

Middelfart 

Morsø 

Norddjurs 

Nordfyn 

Nyborg 

Næstved

Odder 

Odense 

Odsherred  

Randers 

Rebild 

Ringsted 

Roskilde  

Rudersdal 

Ringkøbing-Skjern

Samsø

Silkeborg

Skanderborg

Skive 

Slagelse 

Solrød 

Sorø 

Stevns 

Struer 

Svendborg 

Sønderborg

Syddjurs  

Thisted 

Tønder  

Tårnby

Vallensbæk 

Varde 

Vejen 

Vejle 

Vesthimmerland 

Viborg 

Vordingborg 

Ærø 

Aabenraa 

Aalborg 

Aarhus

HERUNDER OGSÅ ARRANGEMENTER I GRØNLAND OG PÅ FÆRØERNE
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Niels Hartvig Andersen 
Landsformand, Danmarks Veteraner

Fotograf: Peter Amnitzbøl Rasmussen

 
      FLAGDAG FOR DANMARKS  
      UDSENDTE - LANDETS STYRKE

Set fra Danmarks Veteraners synspunkt 
er Flagdagen for Danmarks udsendte, 
det mest synlige signal, som vi har på 
anerkendelse af veteranernes indsat 
for landet. Ikke bare i København for 
de udsendte for Danmark siden sidste 
Flagdag, men også i landets kommuner.   

Kommunerne, der jo til dagligt ”ejer” 
veteranerne, markerer i år Flagdagen i

over 90 af landets 98 kommuner. Det er 
blevet en begivenhed i enhver by og i 
enhver afkrog af landet – altså en lands-
dækkende begivenhed med fokus på 
Danmarks Internationale Indsats helt til-
bage fra 1948 og op til i dag. 

Vore veteraner beder ikke om penge for 
deres veludførte gerning i udlandet, men 
i al beskedenhed en TAK fra samfundet, 
og de fleste vil også gerne have et syn-
ligt bevis på deres indsats – det sker i 

form af en officiel medalje. Det betyder 
ikke kun noget for vore veteraner, at 
de får den synlige anerkendelse denne 
ene gang om året på Flagdagen. Det 
betyder mindst lige så meget for deres 
pårørende – deres kære – dels kan de 
se, at samfundet tager indsatsen alvor-
ligt, og dels er det også en hyldest til 
alle de pårørende, hvis indsats og af-
savn fortjener lige så meget anerken-
delse fra samfundets side. Derfor har 
Flagdagen betydning for hele familien. 
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”Hvis ikke landet forstår det, bliver 
mange ting ligegyldigt!”

”5. september: Flagdag for Dan-
marks udsendte er ikke bare vete-

ranernes festdag, men den er også 
grundlaget for den daglige anerken-

delse af vore veteraner!” 

DANSKERE ANERKENDER VETERANER
Det er vores opfattelse, at den danske 
befolkning fuldt ud anerkender og re-
spekterer landets veteraner, og at det 
nu er en naturlig ting at holde parader 
på mærkedage og at vise sine tilhørs-
forhold som veteran. Det kan vi i høj 
grad takke Flagdagens første ti år for. 

Danmarks Veteraner, med sine 21 lokal-
foreninger landet over, plus en lokal-
forening på Færøerne, mærker tydeligt 
befolkningens opbakning til Danmarks 
Internationale Indsats og kontakten til 
alle landets kommuner er i dag en helt 
naturlig del af hverdagen. 

5. september: Flagdag for Danmarks 
udsendte er ikke bare veteranernes 
festdag, men den er også grundlaget 
for den daglige anerkendelse af vore 
veteraner! 

Flagdagen bruges også til at ære og 
mindes dem, som ikke kom hjem i live.  
 
 
 
 
Netop Flagdagen og de ceremonier, 
der vokser ud af dagen landet over, er 
med til at fastholde mindet om de fald-
ne – dem skylder vi evig tak og ære. 
Hvis ikke landet forstår det, bliver man-
ge ting ligegyldigt! 

VETERANER ER EN SAMFUNDSVÆRDI 
Et land med veteraner er et styrket land 
– et land med en øget samfundsværdi. 
De første ti år med en Flagdag har vi alle 
været meget optaget af den lille del af 
veteranerne, der har haft ar på sjæl og 
krop, mens langt den største del af ve-
teranerne, der er kommet styrket ud af 
udsendelserne, har været sat lidt til side. 

Den opfattelse er ved at ændre sig. Kom-
munerne og især erhvervslivet har alle-
rede fundet ud af, at veteraner har nogle 
kvaliteter, der ikke findes andre steder i 
samfundet. Derfor vil vi i fremtiden se, at 
veteranerne – tidligere udsendte – vil fyl-
de mere og mere i vores samfundsstruk-
tur. Det har Flagdagen hjulpet til med at 
afdække. Den har også hjulpet til med, 
at alle i dag tør tale om Danmarks vete-
raner og deres indsats. 
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Klaus Bolving 
CenSec, Direktør

CenSec er en forening for små- og mel-
lemstore virksomheder, som leverer pro-
dukter til forsvars- og sikkerhedsindu-
strien. Selvom CenSec er ny i forhold til 
den direkte veteranindsats, er miljøet og 
de vilkår, som veteranerne kommer fra, 
ikke ukendt. CenSecs medlemsvirksom-
heder producerer de stumper, der ind-
går i eksempelvis køretøjer, kommunika-
tionssystemer og personlig udrustning. 
CenSecs rolle ligger i et skabe netværk 
og forretningsforbindelser for disse virk-
somheder.   

VETERANER KAN OVERSÆTTE BEHOV 
Det er dette netværk, der nu tages i 
brug i forhold til veteranindsatsen, for-
di CenSec mener, at netop veteraner kan 
bringe noget helt særligt med sig ud 
til virksomheder, nemlig en erfaring og 
know-how, om hvordan deres produkter 
virker i praksis. Tilstedeværelsen af per-
soner, der har brugt udstyret i praksis 
øger muligheden for at læse og forstå 

 
     RESSOURCER I 
     VETERANERNE
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STYRKEDE KOMPETENCER
Derudover støtter CenSec op om 
kommunikationsprojektet Udsendt af 
Danmark, der arbejder for at få bragt 
et mere nuanceret billede af, hvad 
det vil sige at være veteran, end det 
man hidtil har hørt om i offentlighe-
den. Netop for at vise, at langt de fle-
ste veteraner heldigvis kommer hjem 
styrkede og med flere kompetencer, 
end de havde, da de tog afsted. Og 
at også de, som fik fysiske eller psy-
kiske skader, stadig kan bidrage med 
noget helt særligt i de virksomhe-
der, der måtte vælge at ansætte dem.   
 
CenSec ønsker alle danske veteraner 
en glædelig flagdag!

TIL GAVN FOR BUNDLINJEN 
Ansættelsen af en veteran er altså ikke 
bare et udtryk for CSR-medlidenhed, 
men snarere et smart træk i forhold til 
virksomhedens bundlinje – ikke kun for 
virksomheder indenfor forsvarsindustri-
en, men for alle, der gerne vil have selv-
stændige, ansvarlige medarbejdere, som 
har prøvet mere end de fleste, og derfor 
kender sig selv rigtig godt. Veteraner er 
vant til at samarbejde, have fokus på op-
gaven og så at sige ”tænke på fødderne”. 

Det er derfor med tanken om, at vetera-
ner skal ses og anvendes som en ressour-
ce, uagtet at der også kan være efterre-
aktioner fra en eller flere udsendelser, at 
CenSec’s direktør Klaus Bolving indgår i 
følgegruppen på projektet ”Veteraner i 
job – fra brændpunkt til beskæftigelse”.

Projektet drives af CABI, en non-pro-
fit-organisation under Beskæftigelses-
ministeriet, der formidler rådgivning, 
viden og værktøjer til virksomheder og 
jobcentre om, hvordan man i praksis 
får succes med at ansætte og fastholde 
mennesker fra kanten af arbejdsmarke-
det.

CenSec er Danmarks industrinet-
værk for små og mellemstore virk-
somheder, der er eller ønsker at 
blive leverandører.

Center for Sikkerhedsindustrien i 
Danmark indgår nu også i indsat-
sen for danske veteraner igennem 
projekterne ”Veteraner i Job – fra 
brændpunkt til beskæftigelse” og 
”Udsendt af Danmark”. To pro-
jekter, der er søsat af henholdsvis 
CABI og Folk & Sikkerhed.   

MISSION
At udvikle forretningsmæssige 
netværk blandt mindre og mel-
lems store virksomheder inden for 
forsvars- rum- og sikkerhedsindu-
strien og tilstødende højteknologi-
ske industrier. 

At tilbyde virksomhederne as-
sistance til at opbygge markedsvi-
den, kompetencer og uddannelse, 
så de kan deltage i de forretnings-
mæssige netværk.

Forsvarets behov og tankesæt til fælles 
gavn, når nye produkter skal udvikles.  
En viden ingen andre end veteraner kan 
mønstre.  



I år kan vi fejre 70 året for Danmarks 
udsendte, og det markerer vi her i 
Hørsholm Kommune d. 5. september. 
Vi har 122 registrerede veteraner fra 
Forsvaret i Hørsholm Kommune, og 
sikkert endnu flere, der har været eller 
er udsendt på internationale missioner 
i forbindelse med naturkatastrofer og 
kriseområder. Det er vigtigt, at vi hæd-
rer dem, som yder en helteværdig ind-
sats for at hjælpe andre i nød. 

I gamle dage marcherede man fra 
Sjælsmark Kaserne gennem byen til 
rådhuset i uniform og med faner for 
at markere Flagdagen. I år er det en 
stor glæde at kunne afholde et arran-
gement, hvor alle Danmarks udsend-
te og deres familier bliver hyldet og 
værdsat for det arbejde, de udfører.  
 
Netop Flagdagen giver os en anled-
ning til lige at stoppe op et øjeblik og 
vise taknemmelighed og anerkendelse

overfor de mennesker, der gør en 
særlig indsats for at hjælpe andre. På 
Flagdagen giver vi noget tilbage til de 
mennesker, som har sat deres eget liv 
på spil for at gøre en forskel uden for 
Danmarks grænser, og vi sætter fokus 
på, hvordan man lever livet videre, ef-
ter man har været udsendt.  

”Netop Flagdagen giver os en 
anledning til lige at stoppe op et 

øjeblik og vise taknemmelighed og 
anerkendelse overfor de menne-

sker, der gør en særlig indsats for 
at hjælpe andre.” 

 
Vi håber, at vi ved at sætte fokus på 
Flagdagen får skabt et frugtbart net-
værk mellem de udsendte, borgerne, 
kommunen og erhvervslivet. Et godt 
netværk har alle gavn af, og hvis vi på 
den måde kan forkorte afstanden mel-
lem hinanden og hjælpe veteraner vi-
dere i livet på bedst mulig vis, så er vi 
tilfredse.  

Resten af året skal vi være gode til 
løbende at sætte fokus på Danmarks 
udsendte, om det være gennem tilbud 
om foredrag, arrangementer eller net-
værk. Sammen kan vi skabe de bedste 
vilkår for det gode liv – også efter man 
har været udsendt. 

Morten Slotved  
Borgmester i Hørsholm Kommune (C) 

 
     HØRSHOLM FEJRER 
     DANMARKS UDSENDTE
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ALENE I 
VILDMARKENSAMMEN 

15. - 20. oktober på Skovskolen i Nødebo

Brug din efterårsferie på fede friluftsaktiviteter sammen med 
andre unge. Det bliver fem dage med masser af action og 
tid til hygge rundt om bålet.
Du behøver ikke være spejder eller have lavet friluftsliv 
inden campen, bare du har lyst til at prøve kræfter med 
friluftsliv. Du vil måske lære noget om dig selv, få frilufts-skills 
og nye venskaber med dig hjem.

Læs mere om FriluftsCampen og tilmeld dig på 

www.skovskolen.ku.dk/friluftscamp

EN GRATIS FRILUFTSCAMP
i efterårsferien for dig

der er mellem 13-17 år

som har en forælder, der er veteran

FriluftsCampen arrangeres i et samarbejde mellem Veterancentret, Dansk 

Folkehjælp, Center for Børn og Natur og Skovskolen, Københavns Universitet.VETERANCENTRET



Flagdagen for Danmarks udsendte 
er et årligt synligt symbol på den an-
erkendelse, som alle nuværende og 
tidligere udsendte fortjener. På Flag-
dagen svinger vi os helt op på de 
høje nagler og ser politikere holde 
anerkendende taler, flankeret af mu-
sikkorps og boblende vin i høje glas.  

Anerkendelsen hverken kan eller må 
begrænses til denne ene dag om året. 
Anerkendelse bør være et gennemgå-
ende element i enhver offentlig myndig-
hed og instans, når de møder eller be-
tjener veteranerne - uanset konteksten.  

ANERKENDELSE AF MENNESKET
Anerkendelse betyder ikke blot at an-
erkende et menneske for en særlig ind-
sats, det har gjort, men grundlæggen-
de at anerkende det som en person 
- som den person mennesket faktisk er.

Med fejl og udfordringer, styrker og 
kompetencer. Det vil sige at betragte 
forholdet til det andet menneske som et 
gensidigt forhold mellem ligeberettige-
de parter, selv om de to mennesker ikke 
er ens. Og med dette in mente, så er vi 
stadig langt fra at kunne opleve aner-
kendelsen af veteranerne.
  
AFSLAG OM ARBEJDSSKADE
Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i 
en afgørelse kan postulere og lægge til 
grund for et afslag i en arbejdsskadesag, 
at en veteran, som har ryddet miner og 
vejsidebomber under beskydning fra Ta-
liban, ikke har været i nok livsfare til at 
udvikle PTSD. Trods adskillige special-
lægeerklæringer som konkluderer det 
modsatte, så halter det gevaldigt med 
anerkendelsen af veteranernes arbejds-
opgaver og vilkår i missionsområderne. 

Når en kommune nægter at anvise en 
anden bolig til en veteran med galope-
rende PTSD, og som p.t. er bosiddende 
på Nørrebro, midt i en ophedet bande-
konflikt med skyderier i gaderne, og heli-
koptere kredsende over området døgnet 
rundt, så vidner det om en manglende 
anerkendelse af veteranens sygdom, og 
en manglende reel interesse i at forbed-
re hans livsvilkår, så symptomerne kan 
dæmpes.

Claus Stenberg 
Styregruppemedlem, Veteranalliancen

 
     FLAGDAGEN ER ET     
     GODT SYMBOL
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FLAGDAGEN ER KUN ET SYMBOL
Så Flagdagen er et godt symbol. Men 
den er kun et symbol. Anerkendelsen 
skal bredes ud i alle offentlige myn-
digheder og institutioner og bredes ud 
på alle årets dage, før den skaber reel 
værdi, og veteranerne kan mærke det.    
 
Og dèt kan Flagdagen også bruges 
til. Flagdagen er den ene dag i løbet 
af året, hvor vi alle kan afkræve lands- 
og lokalpolitikere svar på, hvordan de 
agter at udbrede anerkendelsen inden 
for deres ansvarsområder. I stedet for 
at blive overvældede over politiker-
nes interesse for at blive fotograferet 
med veteraner på flagdagen, så bør vi 
alle benytte lejligheden til at stille dem 
spørgsmålet: Hvad har du gjort siden 
sidste Flagdag for at sikre veteraner 
og deres pårørende bedre forståelse, 
mere anerkendelse og bedre hjælp 
og støtte, hvis de har brug for dette?  
 
I år har vi haft en veteranpolitik i 8 år, 
og højtideligholdelse af Flagdagen for 
Danmarks udsendte i 9 år. Så der har 
været rigelig tid til at tænke store tan-
ker, og lave planer. Nu vil vi gerne se 
noget handling - hele året, og i alle led 
af det offentlige.

FLAGDAGSMAGASINET        12
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HVER DAG EN NY HISTORIE I ET HELT ÅR
For første gang i danmarkshistorien bliver der skabt et samlet billede af de danske ve-
teraners oplevelser før, under og efter, de har været af sted. Initiativet hedder Udsendt 
Af Danmark. Med over 100.000 visninger af traileren på mindre end en uge er Folk 
& Sikkerheds projekt allerede en stor succes, som det kommende år er på vej rundt i 
landet og ud i Europa. 

- Jeg kan ikke se de pårørende til de 
dræbte danske soldater i Afghanistan 
og i Irak i øjnene, hvis alt skal opgøres 
i penge, citerede Berlingske en rasen-
de Lars Løkke Rasmussen for at sige 
til Donald Trump under sommerens 
NATO-topmøde. Løkkes argument var, 
at Danmarks indsats og de danske tab 
har været langt større end de fleste an-
dre NATO-landes, og han mødte derfor 
op til topmødet med ”rank ryg”. 

Og han er ikke alene. De fleste danske-
re bliver et par centimeter højere, når 
talen falder på vores bidrag til verdens 
krige, kriser og katastrofer. Der er en 
stor offentlig opbakning til udsendel-
serne, og trods tab af menneskeliv og 
fysisk og psykisk førlighed er danske-
ren generelt stolt over Danmarks bi-
drag.  
 
365 UNIKKE PERSONLIGE HISTORIER 
Danskerne er dog også ret uvidende 
om de danske udsendelser. Bag de tra-
giske tal på faldne og det imponerende 
antal af udsendte gemmer sig titusind-
vis af fortællinger, medierne sjældent 
beskæftiger sig med, og som skole-
undervisningen endnu ikke har taget 
fat på. Den offentlige opmærksomhed 
handler stort set kun om de faldne 
og om PTSD, mens skoleundervisnin-
gen drejer sig om skiftet til aktivistisk 
udenrigspolitik og Danmark som små- 

 
      DENGANG VI DROG AF STED... 
      UDSENDT AF DANMARK

Initiativtagerne sammen med
H.K.H. Prins Joachim



stat. Og befolkningen sætter ligheds-
tegn mellem veteran og soldater, hvor 
historierne fra læger, præster, politi-
folk, sygeplejersker og ikke mindst be-
redskabsfolk forbliver ufortalt. Kend-
skabet til deres bidrag er meget lille. 
 
Men sådan skal det ikke blive ved at 
være, hvis det står til den tidligere ud-
sendte officer Ann-Christina Salquist 
og journalist og producent Axel Boi-
sen. De har gennem det sidste år sam-
arbejdet med foreningen Folk & Sik-
kerhed for at finde frem til de historier, 
der bedst giver et indblik i de mange 
forskellige opgaver, kompetencer og 
typer af danske udsendelser siden 
1948. Hvorfor meldte de sig, hvad lave-
de de derude, hvad spiste de og hvem 
kæmpede de imod? Hvordan udvikle-
de udsendelsen dem som mennesker, 
og hvad bruger de det til i dag? Hvor-
dan havde kærligheden det under-
vejs, hvad sagde børnene? Og mødes 
de stadig med kolleger fra udsendel-
sen eller er det et lukket kapitel i livet? 
Spørgsmålene er mange og svarene al-
tid personlige og nærværende.  
 
- Vi er blevet mødt med den største 
generøsitet og lyst til at berette, siger 
producer Axel Boisen, der har stået 
bag tv-serier om blandt andet indvan-
drere, kvindehandel og EU’s politisam-
arbejde. Han har foreløbig interviewet  

klasser og ungdomsuddannelserne, så 
fortællingerne kan bruges til de nye 
læseplaner i både folkeskole og gym-
nasium. Og her er det grundlæggende 
at den personligt oplevede historie er 
i centrum. Ann-Christina Salquist for-
tæller:  

Personligt ville jeg ikke have undvæ-
ret min tid som udsendt og langt de 
fleste kommer jo hjem med oplevel-
ser, der har styrket dem. Alligevel 
er det næsten altid den dårlige hi-
storie, vi hører. På den baggrund er 
vi rigtig glade for opbakningen fra  
 
(fortsættes på næste side)
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mere end 60 tidligere udsendte fra 
danske brigade i 1948 i Tyskland, over 
udsendte til Congo, Cypern, Ex-Jugo-
slavien og Irak til de nutidige i Afgha-
nistan, Mali og Baltikum og er glad for 
konceptets lange forløb, hvor der over 
et år bliver fortalt 365 historier.  
 
- Normalt har man stramme regler 
for tv-produktion, der mere hand-
ler om seertal end indhold. I Udsendt 
Af Danmark kan vi give os tid til at 
folde historierne ud, og så kan see-
ren selv vælge ud, siger Axel Boisen.  
 
STØTTET, SET - LIKED OG DELT 
Sammen med projektet følger en læ-
rervejledning til Folkeskolens ældste 

FAKTABOKS 

Udsendt Af Danmark er skabt til foreningen Folk & Sikkerhed af kommunikations-
bureauet Salquist & Boisen. 

Projektet handler om alle typer af veteraner, som den danske stat har sendt ud si-
den 1948 og følger definitionen fra Monumentet på Kastellet. 

Du kan læse mere om projektet og samtidig følge med i de 365 fortællinger på 
www.udsendtafdanmark.dk, hvor du kan booke foredrag, undervisningsmateriale 
og søge om at blive en del af den nationale udstillingsturné i 2019. 
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Forsvaret, de involverede ministerier, 
Kongehuset og et par store fonde. 

Udsendt Af Danmark er forankret i for-
eningen Folk & Sikkerhed, hvor den 
40-årige veteran Ann-Christina Salqu-
ist sidder i bestyrelsen. Hun har længe 
arbejdet på at forandre grundfortæl-
lingen om de udsendte. Den første lil-
le film om projektet blev set mere end 
50.000 gange på Facebook på to dage 
og vidner om en stor interesse for den 
personlige beretning. 
 
Udsendt Af Danmark er uafhængig af 
såvel økonomiske og politiske interes-
ser. Projektet er drevet af en stolthed 
over at være veteran, men også med en 
journalistisk ambition om at få forkla-
ret det danske samfund, at en veteran 
er mange andre ting end en syg per-
son. Og vi er glade for, at flere fonde 
har fundet dette formål støtteværdigt 
– det er helt afgørende for projektet, 
fastslår Ann-Christina. 
 
ROYAL OPBAKNING 
Med det nye forsvarsforlig er der lagt 
op til en større integrering af forsvar 
og hjemmeværn rundt om på de dan-
ske arbejdspladser. HKH Prins Joachim 
følger Udsendt Af Danmark tæt, som 
særlig sagkyndig i Forsvaret, hvor et 
nyt totalforsvarsstyrkekoncept skal 
styrke anvendelsen af frivillige i

Hjemmeværnet og reserven. I et in-
terview til Udsendt Af Danmark, som 
også vil blive vist hen over året, siger 
prinsen blandt andet: 

- Med en aktiv tilknytning til reserven 
eller hjemmeværnet, så vil man helt na-
turligt komme med friske impulser fra 
det civile til det militære og omvendt. 
Den udsendte har en anden identitet, 
som man gerne bruger og er stolt af. 
Det er ikke Jekyll and Hyde, men noget 
man bruger positivt. Man kommer ud-
mattet men styrket og mere robust til-
bage, og man ser en anden virkelighed 
tilbage i virksomhedens trygge fold.  

PROJEKTET STØTTES BL.A AF 

Forsvaret
Soldaterlegatet

Dansk Sygeplejeråd
Forsvarsministeriet 

FN Museet 
Interforce 

Beredskabsstyrelsen
Rigspolitet
Rigsarkivet 

Veterancenteret
Udenrigsministeriet

Justitsministeriet 
Knud Højgaards Fond

Refshaleøens Ejendomsselskab
SundBælt

Veterancenteret
Hjemmeværnet

Politiets Blå Baretter
Kroager Fonden 

Kronprins Frederik og 
Kronprinsesse Marys Fond

H.H. Prins Nikolai og H.H. Prins 
Felix’ fond



Dem vi fejrer på Flagdagen, er dem der 
har været udsendt for Danmark – altså 
for dig og mig. For at hjælpe med no-
get vi i fællesskabet har besluttet, er så 
vigtigt, at vi vil hjælpe uanset, at det er 
meget farligt.  

EN HVERDAG MED LIVET SOM INDSATS 
De udsendte danskere gør en kæm-
pe forskel. Og det gør de med livet 
som indsats. Der er ikke andre jobs, 
hvor man på første arbejdsdag bliver 
bedt om at skrive sit testamente. Det 
er derfor klart, at veteranerne i særlig 
høj grad fortjener at blive anerkendt af 
os alle sammen for deres indsats. Dem 
skal vi være stolte af.  

Og derfor giver det så god mening, at 
vi – mindst en gang om året – viser vo-
res respekt og anerkendelse for dem, 
der rakte hænderne op, da fællesska-
bet spurgte om hjælp til vigtige og 
livsfarlige opgaver i krigs- og katastro-
feramte lande.  

Mads Krøger Pramming 
Advokat, Ehmer Pramming

 
      ANERKENDELSEN
      ER VIGTIG!
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Fra mit arbejde med danske krigsvete-
raner ved jeg, at danskernes anerken-
delse af de udsendtes arbejde gør en 
kæmpe forskel for den enkelte veteran.   
 
FRAVÆR AF ANERKENDELSE 
Det modsatte (fraværet af anerkendel-
se) oplever mange af de sårede dan-
ske veteraner desværre stadig, når de 
anmelder deres skader i arbejdsskade-
systemet. Og jeg ved fra mit arbejde 
med mange af disse sager, hvor ondt 
det gør på sjælen, når en såret veteran 
får besked om, at staten ikke vil aner-
kende skaderne.  

Som én der hjælper sårede krigsvete-
raner, ser jeg derfor også Flagdagen 
som en mulighed for, at vi en gang om 
året kan gøre status i forhold til, om vi 
gør nok for at hjælpe dem, der kom-
mer sårede tilbage.  

Svaret i 2018 er desværre, at det gør vi 
ikke, når det kommer til anerkendelse i 
arbejdsskadesystemet, hvor mere end 
hver tredje sårede veteran får besked 
om, at man ikke vil anerkende, at han/
hun er kommet til skade.  

” En gang om året kan vi gøre 
status i forhold til, om vi gør nok 

for at hjælpe dem, der kommer 
sårede tilbage” 

Derfor håber jeg, at Flagdagen kan få 
politikerne til at tage arbejdshandsker-
ne på og få løst problemerne i de ef-
terfølgende 364 dage. Så vi i 2019 kan 
sige, at alle veteraner – også de sårede 
– får den anerkendelse, som de har ret 
til og fortjener.  
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I 2015 var jeg i gruppen af de man-
ge soldater, der gik gennem de kø-
benhavnske gader den 5. september, 
imens en blid regn af dannebrogsflag 
ramte vore ansigter og skuldre, og al-
skens danskere og turister stoppede 
op, kiggede og klappede. Når man går 
dér som tidligere udsendt, er der ingen 
tvivl om, at Flagdagen er en god dag.  

Ud af marchen gennem København, 
paraden på Christiansborg og al den 
højtidelighed og tradition, som Flag-
dagen i dag rummer, vokser der et 
nyt fællesskab frem. Et fællesskab, 
som når længere end til de mænd og 
kvinder, du var udsendt med. Det er et 
fællesskab, som pludselig krydser lan-
degrænser og tid. Sammen er vi Dan-
marks udsendte. 
 
Jeg har ikke kun oplevet Flagdagen 
som tidligere udsendt. Jeg er også

Oberst Susanne Kiholm Lund  
Chef for Veterancentret

 
     FLAGDAGEN ER BARE ÉN DAG UD AF 365 DAGE, MEN DET ER  
     EN DAG, MAN SENT GLEMMER SOM UDSENDT OG PÅRØRENDE   

der stiller op, når riget kalder, og deres 
respektive familier, som bakker dem op.   
 
Men Flagdagen er ikke kun for de ind-
viede mænd og kvinder i Forsvaret og 
deres pårørende. Den er også et signal 
til helt almindelige danskere. En dag, 
der minder om, at når nyhedsbulle-
tinen fortæller, at Folketinget har be-
sluttet, at Danmark vil bidrage i inter-
nationale missioner, så er ordet bidrag 
synonymt med mænd og kvinder i det 
danske Forsvar.  

pårørende til en soldat, som også er 
rejst ud, og derfor har jeg også stået i 
publikumsrækkerne for at se min kære 
marchere samme tur som jeg. Også dét 
betød noget for mig som pårørende. 

Jeg ved, hvad det kræver af dem, der 
bliver tilbage. Dem som skal holde 
hverdagen gående, selvom familien er 
blevet amputeret for en stund. Flagda-
gen er for mig at se derfor også de på-
rørendes dag. Hvor vi kan se og mærke, 
at Danmark fejrer de mænd og kvinder,



Det er mænd og kvinder, der måske 
bor på samme vej som os andre. Som 
også har partnere og børn, lige som de 
fleste af os danskere har. Men de har 
været indstillet på at forlade villavejen 
og familien for uegennyttigt at kæmpe 
for fred og demokrati i fjerne egne af 
verden. 

Motivationen for at drage ud er lige så 
mangfoldig, som der er ansatte i For-
svaret. Nogle gør det for en større sag 
og for at gøre en forskel i verden. Nogle 
fordi der er et vilkår ved at være truk-
ket i trøjen. Andre fordi en udsendel-
se er en spændende faglig udfordring. 
Uanset deres motivation, så skylder 
Danmark dem en tak. For at komme 
som kaldet. For at have et unormalt job 
og acceptere de risici og konsekvenser, 
som en udsendelse kan resultere i.  

For Flagdagen er ikke kun konfetti og 
hurraråb. Vi bliver også mindet om kon-
sekvenser og tab. Dengang i 2015, hvor 
jeg stod som tidligere udsendt i para-
den på Christiansborg Slotsplads, fik 
jeg midt i glæden over at være hjem-
me igen et sug i maven, da jeg kigge-
de over på VIP-teltet på slotspladsen. 
Et telt reserveret til dem, der gennem 
årene ikke fik deres soldater hjem. Dem 
skylder vi alle den største respekt. 
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Tonny Heelsberg Pedersen 
Terma, Director, Marketing

 
     MARKERING AF
     FLAGDAGEN I TERMA A/S

Som Danmarks største forsvarsvirk-
somhed markerer Terma naturligvis 
også Flagdagen for Danmarks udsend-
te d. 5. september. 

Det ligger Terma stærkt på sinde at øge 
opmærksomheden omkring de danske 
veteraner. Terma har for nylig lance-
ret et nyt veteranprogram, som har til 
formål at sikre et tættere samarbej-
de mellem veteraner og erhvervslivet, 
hvor man netop kan drage fordel af ve-
teranernes unikke kompetencer inden-
for lederskab, teamwork og problem-
løsning. Terma har gennem længere tid 
haft et samarbejde med Forsvaret om-
kring et øget fokus på at hjælpe danske 
veteraner og deres pårørende ved bl.a. 
at skabe jobmuligheder i Terma. Lige-
ledes har Terma gennem en årrække 
samarbejdet med InterForce, som har 
til formål at forbedre forholdene for de 
medarbejdere, der både har en militær 
og civil forpligtelse. 

VETERANSAGEN
Gennem sponsorater medvirker Ter-
ma også til at sætte veteranernes sag 
på dagsordenen i samfundet. Terma 
sponsorerer udvalgte aktiviteter til 
støtte for veteransagen, både herhjem-
me og i udlandet. Således deltager Ter-
ma i den amerikanske Warrior Week, 
der hvert år afholdes for at anerkende 
amerikanske veteraner og deres pårø-
rende. Derudover har Termas medar-
bejdere de seneste år deltaget i socia-
le sportsaktiviteter såsom Kastelløbet 
og Veterans in Motions’ Christiansborg 
Rundt. Alt sammen med det formål at 
øge fokus på veteransagen. 

Flagdagen 2018 vil i Terma blive mar-
keret ved, at vi samler ansatte vete-
raner til en gruppefotografering, så vi 
via de sociale medier kan hylde dem. 
”Vi sætter stor pris på deres indsats og 
på de kompetencer, de bidrager med 
i dagligdagen. Vi glæder os til at fejre 
dem den 5. september”, siger HR chef 
Niels Bundsgaard.

Veteran, reserveofficer og Terma ansat,  
Klaus Grue Østergaard, under 

forberedelse til udsendelse i 2018.



Jan Petersen
Borgmester, Norddjurs Kommune

 
     NORDDJURS KOMMUNES
     MARKERING AF DEN NATIONALE FLAGDAG

Norddjurs Kommune markerer den na-
tionale Fagdag hvert år med et arran-
gement på selve dagen den 5. septem-
ber, hvor flaget hejses foran rådhuset 
i Grenaa. Kommunens veteraner (sol-
dater, politifolk, redningsfolk og sund-
hedspersonel, der i løbet af årene har 
været udsendt i internationale missio-
ner) bliver indbudt til arrangementet.   

Dagen starter med fælles flaghejsning 
kl. 09:00 på torvet foran rådhuset i 
Grenå. I år spiller FDF-orkestret og der 
vil også blive spillet et par melodier fra 
Dronning Ingrids Klokkespil fra Grenå 
Kirke. Efterfølgende er der morgenkaf-
fe på rådhuset. Her taler borgmester 
Jan Petersen til veteranerne og takker 
for deres indsats.  

INDSATSEN IFT. VETERANER GENERELT:  
Norddjurs Kommunes jobcenter indgik 
i september 2016 en aftale med Grenaa 
Marineforening om en særlig indsats 

for beskæftigelse af tidligere soldater 
og veteraner i Norddjurs. Den omhand-
ler et tilbud om en jobcoach (”buddy”) 
samt et tilbud om en bisidderordning. 
Der har været gennemført uddannelse 
af buddies, de er testet og kommunen 
har nu et buddy korps. Uddannelsen 
er gennemført af professionelle med 
egen erfaring fra udsendelse. De ud-
dannede buddies bruger også deres 
uddannelse i mødet med veteranerne i 
Veteran Caféen og i ”hverdagen”. Gen-
nem kontakten til en buddy får den tid-
ligere soldat kontakt til en person, der 
kender livet i Forsvaret, og som forstår 
soldatens liv uden at skulle have alting 
forklaret. Gennem buddyens netværk 
i erhvervslivet og andre steder brin-
ges soldaten i sit eget tempo tættere 
på arbejdsmarkedet uden de formelle 
krav, der kan være i et jobcenter.  
 
Marineforeningen står også for Djurs-
lands Veteran Café, som er støttet af 
både Norddjurs Kommune og Syd-
djurs Kommune. Caféen er åben den 1. 
og 3. onsdag hver måned. De har en

aktiv Facebookside, som løbende bli-
ver opdateret med arrangementer og 
div. informationer. Caféen får løbende 
besøg af nye ansigter. Af kommende 
arrangementer kan nævnes bustur til 
Tirpitz for veteranerne og deres fami-
lier. Der bliver også løbende arrange-
ret fisketure. Veteran Caféen har i 2018 
modtaget en Travalje af Søværnet, som 
er tænkt som et vinter-projekt til vete-
ranerne, hvor man kan gå og vedlige-
holde den og så selvfølgelig bruge den 
til sejlads på sigt. 

Norddjurs Kommune har desuden en 
veterankoordinator i beskæftigelses-
forvaltningen, som fungerer som ind-
gang til Jobcentret. 

Café Grenaa, som er en social café i 
Grenaa drevet af KFUM’s sociale arbej-
de med støtte fra blandt andet Nord-
djurs Kommune, har også flere tilbud 
til veteranerne. Her kan veteranerne 
mødes og udveksle erfaringer og støt-
te hinanden, ligesom cafeen arrangerer 
udflugter, foredrag mm. 
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      4 UNGDOMSPOLITIKERE
      HAR ORDET

Folk & Sikkerhed Ungdom har adspurgt en række ungdoms-
politiske formænd om Flagdagen den 5. september, da vi 
mener, at de kan hjælpe med at skabe bedre forudsætninger 
for ungdommen, og deres forståelse af Danmarks nuværen-
de og kommende veteraner. 

”Jeg kunne godt ønske mig, at man både i folke-
skolens og i ungdomsuddannelsernes undervis-
ning gjorde lidt mere ud af at berøre Danmarks 
internationale engagement og dermed også vo-
res udsendte. Dette kunne foregå i fag som ek-
sempelvis samfundsfag, historie og dansk. Dette 
kunne uden tvivl medvirke til at øge såvel op-
mærksomheden som baggrundskendskabet til 
både Flagdagen og vore udsendte.”

 CHRIS BJERKNÆS – LANDSFORMAND DANSK FOLKEPARTI UNGDOM

”For de fleste unge mennesker i Danmark er sikkerheds- og sta-
bilitetsspørgsmål nok ganske langt fra hverdagen. Vi er på den 
ene siden en generation, der er vokset op i 00’erne med flere 
danske interventioner i Mellemøsten, og på den anden side er 
vi en generation, der ikke har oplevet hverken verdenskrige el-
ler kold krig som en del af vores opvækst. Det kan måske gøre 
internationale indsatser lidt svære at forholde sig til. Men her er 
Flagdagen jo en oplagt mulighed for at blive klogere på Dan-
marks udsendte og den rolle, de har.”

SIGRID FRIIS PROSCHOWSKY - LANDSFORMAND RADIKAL UNGDOM

”I forhold til Flagdagen så skal vi som civilsam-
fund være gode til at støtte op om initiativet. 
Hvis den bliver markeret i vores nærområde, skal 
vi bakke op om det og møde talstærkt frem og 
vise vores opbakning.”

JAKOB SABROE 
- LANDSFORMAND FOR VENSTRES UNGDOM

”Generelt bruger vi alt for lidt tid på at klæ-
de vores børn og unge på til at forholde sig 
til det faktum, at vores nation har udsend-
te rundt omkring i verden. Det skaber en 
for stor distance mellem os herhjemme og 
konflikterne rundt omkring i verden, som 
er usund for os, fordi den forhindrer os i at 
tage nogle vigtige diskussioner. Jeg ople-
ver at de fleste unge mennesker, jeg taler 
med, ikke har en særlig stor viden om vores 
militære engagementer i forskellige dele af 
verden. Her er der brug for en ”mental op-
rustning” herhjemme blandt ungdommen, 
så vi kan få en helt anden alvorlig samtale 
med hinanden om udenrigs- og sikkerheds-
politik. En mere aktiv deltagelse i forbindel-
se med Flagdagen kunne helt klart spille en 
rolle.”

FREDERIK VAD NIELSEN – FORBUNDSFORMAND 
DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOM



Som det danske samfund har udvik-
let sig de seneste godt 25 år, kan der 
være rigtig god grund til at skabe en 
reel ny mærkedag for de soldater og 
andre, der har bidraget med at be-
kæmpe krige og medvirke til at skabe 
fred og demokrati rundt om i verden. 
Med andre ord er tiden inde til, at den 
årlige Flagdag 5. september bliver op-
graderet til en dag, hvor hele Danmark 
har fri til at bakke op om markeringen, 
deltage i arrangementer, diskussioner 
m.m. Det skal ikke længere kun være 
for de tidligere udsendte veteraner og 
det officielle Danmarks repræsentan-
ter. Det skal være for alle dele af det 
danske samfund. Det har veteranerne 
og vi som et demokratisk land brug for.  

FRI PÅ FLAGDAG
Vigtigheden af en sådan fælles Flag-
dag kan passende understøttes af, at 
den erstatter St. Bededag, der i dag 
for langt de fleste alene forbindes med 
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Birgitte Filtenborg og Karsten Høj 
Elmer Advokater

 
     FLAGDAGEN BØR 
     ERSTATTE ST. BEDEDAG



varme hveder og (endnu) en forårsfri-
dag. Flagdagsfridagen kan være den 
første fredag eller mandag i septem-
ber. Flagdagen kan udvikle sig til i end-
nu højere grad end i dag at være den 
dag på året, hvor politik og menneske-
lighed forenes. Danmarks deltagelse 
i krige og fredsbevarende opgaver er 
politik, og konsekvenserne af den før-
te politik forudsætter uanset hvad et 
samfund, der udviser stor medmenne-
skelighed overfor dem, der sendes ud 
og kommer hjem med fysiske og psy-
kiske skader, som de og deres familier 
skal leve med resten af livet.  

Flagdagen er en årlig tilbagevendende 
begivenhed. Dermed vil den blive ved 
med at minde alle os – det store flertal 
– der ikke har været udsendt og aldrig 
bliver det, om de mange, der har betalt 
en stor personlig pris for at virkeliggø-
re de politiske beslutninger. 

Som advokater for mange fysisk og 
psykisk sårede veteraner starter an-
erkendelsen af den enkeltes indsats  
imidlertid et helt andet sted, når arbej-
det som soldat er endt med fysisk og 
ikke mindst alvorlig psykisk skade. Den 
starter nemlig med at få anerkendt, at-
det var arbejdet som udsendt soldat, 
der var skyld i, at livet derefter har væ-
ret præget af psykisk sygdom, mistro, 
behandling og udstødelse af det al-

mindelige arbejdsmarked. Den aner-
kendelse opnår veteraner (først), når 
deres personskade anerkendes som en 
arbejdsskade, der giver ret til erstat-
ning for mén og uarbejdsdygtigheden. 
Vores erfaring er, at det ikke er selve 
erstatningen, der er afgørende, men 
derimod er det for mange en stor for-
løsning at få anerkendt, at det er ar-
bejdet som soldat (og ikke alt muligt 
andet), der er årsag til, at de skal leve 
med at være invalideret resten af livet.   

FRI PÅ FLAGDAG
Hvad alle måske ikke ved, så er det en 
betingelse for at få tildelt ”Forsvarets 
Medalje for Sårede i Tjeneste”, at ens 
sydom er anerkendt som en arbejds-
skade (og man er tildelt et mén). Den 
medalje, der siden 2012 også er tildelt 
sårede veteraner med psykisk skade, 
betyder rigtigt meget for rigtigt man-
ge veteraner. Men sårede veteraner, der 
ikke får deres sygdom anerkendt som 
arbejdsskade, bliver udelukket fra det-
te anerkendende fællesskab. Det gør 
dem ikke mindre syge. Denne gruppe 
af veteraner oplever næppe den store 
glæde ved den årlige Flagdag. 

Derfor skal en helt berettiget øget fo-
kus på den årlige Flagdag også bruges 
til at minde om, at der stadig er mange, 
der kæmper en hård og urimelig lang-
varig kamp for deres personlige aner-

kendelse. Det har vi alle; ikke mindst 
dem, der har det politiske og admini-
strative ansvar, pligt til at huske på. Det 
er ikke godt nok før alle, der er beret-
tigede, opnår denne, for dem, helt af-
gørende anerkendelse. Der er stadig 
plads til at gøre det meget bedre, så 
medaljer og flag inkluderer alle, der har 
fortjent det. 
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Flagdagen blev introduceret 5. sep-
tember 2009 og har sidenhen udvik-
let sig til at være krumtappen i sam-
fundets vej til at hædre udsendte for 
og af det officielle Danmark, civile som 
militære.  

Flagdagen omfatter den samme per-
sonkreds som ”Det nationale monu-
ment over Danmarks internationale 
indsats efter 1948”, der blev åbnet af 
Hendes Majestæt Dronningen 5. sep-
tember 2011 i Kastellet. Flagdagen er 
en stadig anledning til at udtrykke an-
erkendelse for den fremragende og 
professionelle indsats, som Danmarks 
udsendte yder og har ydet i en række 
af verdens konfliktområder. 

For DSM er det vigtigt at støtte det 
arbejde, der gøres for at tage hånd 
om veteraner gennem blandt andet i  
Danmarks Veteraner og andre 
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Flemming Rytter
Formand for Danske Soldater- og  
Marineforeningers Fællesråd (DSM)

 
     FLAGDAGEN ER GRUNDLAG FOR
     TILLID OG SAMHØRIGHED

veteranfokuserede organisationer.  

”Man er veteran, når man af været 
udsendt af det officielle Danmark 

uden for landets grænser.” 

Begrebet ”veteran” har de seneste år 
udviklet sig. Betydningen er skredet en 
smule, idet nogen er begyndt at sæt-
te lighedstegn mellem ”veteran” og 
”gammel soldat”. I officiel terminologi 
er man veteran, når man af været ud-
sendt af det officielle Danmark uden 
for landets grænser. 

Når man er udsendt af det officielle 
Danmark, sidder man typisk langt fra 
fædrelandet og observerer sin egen 
nation gennem et slags ”kikkertsigte”. 
Man er omfattet af et kammeratskab, 
og den samhørighed er afgørende for 
og medvirker til at holde modet oppe, 
også når det brænder på.  

Langt de fleste veteraner kommer styr-
kede gennem en udsendelse. Enkelte 
får dog også sår og ar på krop og sjæl.  

Flagdagen skal bruges til at forny den 
håndfæstning mellem de politikere, 
der sender civile og militære medbor-
gere uden for landets grænser i inter-
national mission og de udsendte og 
ikke mindst deres pårørende, der tilsik-
rer en klippefast gensidig tillid og sam-
hørighed som udtryk for, at samfundet 
ordentligvis tager sig af sine veteraner. 

Det danske samfund har i perioden fra 
1864 til Murens Fald i november 1989 
ikke været i krig. Dette sætter sine spor 
i et samfund. Derfor har det været glæ-
deligt i de senere år at se en bredere 
forståelse for og etablering af den na-
tionale Flagdag. Flagdagen kunne vel 
også naturligt udvikle sig og afsted-
komme nye overvejelser vedr. Flagda-
gens fremtid.  

 

Rigtig god 5. september 2018.  
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     FLAGDAGEN ER 
     TIL FOR OS ALLE

I år kan vi fejre 10-årsdag for Flagda-
gen. Mange andre lande har i mange år 
haft en mærkedag for deres udsendte, 
så hvorfor skulle vi ikke også have det? 
For selvfølgelig skal vi hylde de mænd 
og kvinder, der bliver udsendt for Dan-
mark. Det er mennesker, der yder en 
særlig indsats for deres land og for de-
res medmennesker. Denne dag er til for 
dem.
 
Heldigvis kommer de fleste hjem i god 
behold. Men der er desværre også nog-
le, der kommer hjem med ar på krop 
og sjæl. Vi skal selvfølgelig sikre, at der 
er gode tilbud, der møder veteranerne 
i øjenhøjde, når de vender hjem. Vi skal 
sikre, at der er tilstrækkelig med hjælp 
til de pårørende. Ja, vi skal sørge for, at 
den behandling vi giver, afspejler den 
store indsats, som der bliver ydet for 
Danmark. 
 

Jeg nævner det, fordi Flagdagen også 
har et andet formål. For med Flagda-
gen bliver vi mindet om, at den fred og 
frihed, vi har i Danmark ikke er gratis. 
Det er noget, som Danmarks udsendte 
kæmper for hver dag. Vi bliver mindet 
om, at der er nogle, som vi skylder en 
kæmpe tak. For Danmark ville simpelt-
hen ikke være Danmark uden dem. Der-
for skal vi give veteranerne tryghed. Vi 
skal passe på dem, der passer på os.
 
Flagdagen handler først og fremmest 
om at hylde vores udsendte. Men da-
gen viser også noget om, at danskerne 
er stolte af de udsendtes indsats. Flag-
dagen minder os om den respekt og 
taknemmelighed, som vi skylder vores 
udsendte. Den minder os om, at vi ikke 
kan tage fred og frihed for givet. Der-
med har flagdagen et stort formål for 
de udsendte og deres pårørende, men 
bestemt også for os politikere og alle 
andre danskere.
 
Tak for jeres indsats. 
God Flagdag til alle.

Foto: Steen Brogaard
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     VETERANER I VILDMARKEN 
     - ANERKENDELSE TIL LANDS, VANDS OG MED RYGSÆK PÅ

HVAD VI VED OM FRILUFTSLIV 
FOR SOLDATER OG VETERANER 

• Friluftsliv er bedst, når det er 
frivilligt og lystbetonet 

• Udendørsliv er indlejret i soldater 
helt tilbage fra deres uddannelse  

• Soldater er vant til og kan lide 
fysiske aktiviteter 

• Veteraner engagerer sig nemt i 
fælleskab med andre veteraner 

• Friluftsliv er fritid fra sociale,  
økonomiske og kulturelle  
forventninger 

• Friluftsliv er tæt forbundet med 
trivsel, udvikling og sundhed 

• Rekreation og fritid er vigtigt  
for menneskets livskvalitet 

• Naturen og grønne omgivelser er 
forbundet med positive følelser, 
rehabilitering og logisk tanke

’Veni – Vidi – Vici’, siger han med et 
træt smil, da han klemmer sig forbi mig 
på den ujævne og smalle sti. Vi er på 
vej ned af bjerget efter at have stået 
på toppen. Citatet er fra latin og kendt 
af de fleste soldater. Det gentager Ju-
lius Cæsars berømte ord, som betyder 
’jeg kom, jeg så, jeg sejrede’. De andre 
veteraner i gruppen, der hører ordene, 

nikker enigt. Lige nu her på siden af 
bjerget er vi sammen om at gøre no-
get for os selv og for hinanden. For en 
stund skal vi udelukkende koncentre-
re os om naturen, fælleskabet og ter-
rænet. Tilbage i lejren om aftenen går 
snakken lystigt om bålet, mens der la-
ves mad og kaffe. I dag var, endnu en 
god dag er der bred enighed om. 

FÆLLESSKAB, VILJE OG HANDLING
Den femte september er den nationale 
Flagdag, hvor Danmarks udsendte



anerkendes af det officielle Danmark. 
For mig, og mange andre jeg kender, er 
det en særlig dag, hvor vi som et folk 
og et fællesskab står samlet, og hylder 
nogen mennesker, der påtog sig at gøre 
tjeneste i en international mission med 
risiko for liv og førlighed. Uagtet ens 
personlige ståsted i forhold til Flagdag, 
parader og mindesten, så mener jeg 
stadig, at vi kan samles om at hylde de 
personlige værdier og mod, som indi-
videt har udvist ved sin tjeneste. Det er 
gode værdier som pligt, vilje og hand-
ling, og evnen til at se sig selv, som en 
del af noget større, og ikke lade andre 
i stikken. Det er om at gøre sit yderste 
for i fælleskab at gøre hinanden gode, 
så vi lykkedes med vores forehavende, 
uanset om det forehavende er en mis-
sion under fremmede himmelstrøg, en 
dag på arbejde eller en vandretur i vild-
marken sammen med andre veteraner.
 
VETERANER I VILDMARKEN
Netop i friluftslivet og mødet med na-
turen, finder vi et sted, hvor mange af 
de værdier vi hylder på Flagdagen går 
igen. Friluftslivet giver os en mulighed 
for at anerkende os selv og hinandens 
værdier året rundt og ikke kun på Flag-
dagen. Så da jeg, gennem Veteranstøt-
ten og deres motto om ’veteraner bedst 
støtter veteraner’ i ryggen, fik mulighe-
den for at starte et nationalt tilbud om 
friluftsliv op, var det ikke svært at gri-
be muligheden og begynde de spæde 

eksterne fonde. Aktiviteterne spænder 
fra begynderture til mere udfordrende 
ture. At aktiviteterne er gratis er be-
vidst, så økonomiske forhold ikke skal 
afholde en veteran fra at deltage på en 
tur i fremtiden.  

Deltagelse i Veteraner i Vildmarkens 
ture og kurser giver også mulighed for 
selv at blive turleder i fremtiden og på 
den måde arbejde aktivt for at give no-
get igen til veteranmiljøet.  

Vil du vide mere eller vil du med på 
tur, så kan du besøge Veteranstøttens 
hjemmeside eller du kan besøge Vete-
raner i Vildmarkens Facebook side.  

skridt til at etablere, hvad der i dag kal-
des Veteraner i Vildmarken. Formålet 
er at give alle veteraner en mulighed 
for at komme på spændende friluftstu-
re, der er udfordrende og givende på 
samme tid.  

De ture, vi har gennemført indtil nu, 
har vist, at tid brugt i naturen sammen 
med andre veteraner bidrager til fysisk 
og psykisk overskud. Det kan for ek-
sempel hjælpe med at opbygge men-
tal robusthed, team- og ledelsesevner 
inden udsendelsen. Ved hjemkomsten 
fra mission og i tiden efter kan naturen 
hjælpe med overgangen til det civile liv 
igen. Udendørsoplevelsen styrker sam-
hørighed og åbner for fælleskabet. De 
gode og til tider strabadserende ople-
velser i en smuk og spændende natur 
rører ved personlige grænser og lader 
os leve i nuet. De fleste kommer hjem 
fra en tur med øget personlig selvværd 
og nye bekendtskaber.   

GENSIDIG RESPEKT PÅ TURE
Alle ture ledes af en eller flere erfarne 
friluftsvejledere, hvor de fleste selv har 
været soldater og udsendt. De står for 
sikkerhed og planlægning, men det for-
ventes, at hver deltager tager ansvar, 
bidrager og respekterer hinandens for-
skelligheder, således turen er en god 
oplevelse for alle. Turene holdes gra-
tis for veteranen gennem donationer 
fra Veteranstøtten, Veterancenteret og 
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”Et flertal i Borgerrepræsentationen har besluttet,
 at veteraner i Københavns Kommune også 
inviteres med til Flagdagen for Danmarks 
udsendte den 5. september på rådhuset. 

I Alternativet støtter vi den beslutning. Uanset om 
man er for eller imod krig og Danmarks forskellige 
bidrag til militære operationer rundt om i verden,
respekterer og anerkender vi den indsats, som 
veteranerne har ydet for vores land.”

Niko Grünfeld (Å)
Kultur- og fritidsborgmester



John Dyrby Paulsen 
Borgmester, Slagelse Kommune

 
     HUSK DE ANDRE 365 DAGE

sjæl. Vi skal tage os af dem, når vi sen-
der dem afsted. Og vi skal tage os af 
dem, når de kommer hjem. Vi skal hu-
ske soldaterne de andre 364 dage, hvor 
der ikke er Flagdag, men hvor soldater-
ne gør et vigtigt og farligt job. Solda-
ter, der gør deres arbejde på en måde, 
der høster international anerkendelse, 
og som vi alle kan være stolte af. 

Flagdagen giver os anledning til at fej-
re vores soldater, og til at mindes de 
soldater, som vi har mistet i tjeneste. 
Det er en dag som minder os om, at 
frihed og fred ikke er noget, som vi kan 
tage for givet, og at militære indsatser 
indebærer en risiko for vores soldater. 
Men jeg synes også, at Flagdagen min-
der os om, at vi netop nu har solda-
ter i brændpunkter rundt om i verden 
– unge mænd og kvinder, som savner 
kærester, familie, venner og en frede-
lig hjemstavn. Derfor skal vi huske at 
behandle nuværende og tidligere sol-
dater med den respekt de fortjener, 
uanset om det er Flagdag eller bare 
tirsdag.  

Hver onsdag rider garderhusarregi-
mentet forbi rådhuset i Slagelse. De er 
en påmindelse om, at vi er garnisons-
by, hvor Antvorskov Kaserne beskytter 
Danmark og danske interesser til lands, 
mens flådestationen i Korsør blandt 
andet huser de fregatter, der har været 
indsat i brændpunkter, og varetaget 
vores interesser til vands. 

Vi er en kommune, hvor militæret be-
tyder meget, og hvor soldaterne nyder 
stor respekt. Derfor betyder Flagda-
gen noget. Det er en dag, som minder 
os om det fantastiske stykke arbejde 
vores unge mænd og kvinder i uniform 
udfører. Og som minder os om, at de 
ikke altid kommer hele hjem fra de op-
gaver, vi sætter dem til at udføre. 

De fleste soldater kommer hjem med 
en ny værdifuld livserfaring. Men nogle 
soldater giver det ultimative offer, og 
andre kommer hjem med ar på krop og 
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Den bornholmske overkonstabel Kim 
Eg Thygesen, tog i 2009 initiativ til at 
holde en særlig flagdag for udsendte 
danske soldater. Thygesen havde selv 
været udsendt til både Kosovo og Af-
ghanistan – og kender værdien af alle 
vi andre er stolte af den indsats, som 
danskere har gjort over alt i verden 
gennem syv årtier.  På Flagdag bliver 
der i hele landet gennemført minde-
gudstjenester, parader og hejst flag. 
Men Flagdagen er noget helt særligt 
på Bornholm.  

FLAGDAG PÅ BORNHOLM 
Den første Flagdag på Bornholm blev 
afholdt efter initiativ fra den lokale  
afdeling af Folk og Forsvar, i dag, Folk 
& Sikkerhed.  Man ville gerne afholde 
Flagdagen på St. Torv i Rønne, men 
dette var ikke muligt, derfor fandt man 
frem til Mindesmærket ved Munch  
Petersens vej, hvor der også er et  
mindesmærke for de faldne bornholm-
ske søfolk under anden verdenskrig – 
her var der også plads til en velvoksen  
parade.  

Peter Juel Jensen
Forsvarsordfører for Venstre 

 
      I SYV ÅRTIER HAR DANMARK VIST, 
      AT VI ER TIL AT REGNE MED 

Efterfølgende er der også opsat et min-
desmærke til minde om Danmarks ud-
sendte. Parade, flag, taler og sang gør 
denne dag til noget helt særligt. Para-
den er med deltagelse af alle, der er el-
ler har været sendt ud fra den danske 
stat, f.eks. Udenrigsministeriet, Forsva-
ret, Redningsberedskabet og Politiet. 
Hertil kommer de mange soldater- og 
veteranforeninger, der er med til at 
gøre dagen ekstra festlig. Paraden for-
meres til march i god afstand, således 
at alle får fuld udbytte af den elegante 
Bornholmergarde, der med tambou-
rerne i front sikrer, at selv den største 
pasgænger ikke kommer ud af takt. 

FOLKELIG OPBAKNING 
En bornholmsk Flagdag er en ægte 
festdag. Mange bornholmere, soldater- 
og veteranforeninger deltager for på 
den måde at sige tak, både til dem der 
har været udsendt, men også dem, der 
i det daglige passer på Bornholm og 
bornholmerne. Med øens placering ale-
ne i Østersøen, har man været vant til, 
at man skulle rejse ud og arbejde – der-
for ligger det ikke fjernt for en bornhol-

mer at rejse ud i verden, for at gøre en 
forskel, hvilket mange gør. Det gælder 
både ansatte i forsvaret, politiet og an-
satte i beredskabsstyrelsen, der senest 
har sendt personale til de store skov-
brande i Sverige.   

Og for bornholmerne er det hele bare 
lidt tættere på. For dem der bliver ud-
sendt fylder meget i det bornholmske 
samfund, da det jo også er en far eller 
en mor til en klassekammerat, en kol-
lega på et fodboldhold, en nabo eller 
en ildsjæl i lokalsamfundet. Men også 
fordi man som en del af beredskabet 
deltager i alt liv på øen, og man er en 
uvurderlig del af det, der foregår.  

BORNHOLMERE KENDER HINANDEN 
Man er savnet, og fra bornholmsk side 
følger man med, både via avis, radio, 
nettet og tv. Og via pressen følger vi 
med, og på den måde lærer vi at forstå 
verden bedre, og hvorfor det er vig-
tigt at nogen gør en forskel. Og som 
bornholmer er vi med hele vejen, vi er 
spændte og bange, når nogen sendes 
ud, vi er engagerede og støtter op, når 
man er afsted, og vi er stolte, når nogen 
vender hjem. På Bornholm er vi ikke 
nysgerrige, men vi følger med. Så hele 
netværket står klar, et netværk der bl.a. 
tæller det bornholmske veteranforum, 
der er bredt sammensat med repræ-
sentanter fra de bornholmske myndig-
heder og organisationer. Veteranforum 



er klar til at støtte og understøtte tiltag 
målrettet veteraner og deres pårøren-
de. Og bornholmerne står i kø, for at 
få et foredrag, der kan være med til at 
sætte tingene i perspektiv – men også 
en mulighed for at sætte ord på de 
oplevelser, man som udsendt ikke kan 
fortrænge, lige meget hvor gerne man 
vil.  

DANNEBROG VEJRER 
En Flagdag på Bornholm er folkelig 
– det bliver man mindet om, når man 
som beboer på landet tager til Flag-
dag. I mange af de bornholmske flags-
tænger vejer Dannebrog, som en hil-
sen til de udsendte, men Dannebrog er 
også sat, for at deltage i Folk & Sikker-
heds konkurrence på dagen, om flot-
teste billede af Dannebrog. Man bliver 
imponeret over fremmødet til paraden 
fra soldaterforeninger og veteranfor-
eninger – og man bliver varm om hjer-
tet, når man ser alle de bornholmere, 
der møder frem og gør dagen ekstra 
festlig.  

KLUB VETERAN KIDS 
Ingen kan sætte sig ind i, hvilken be-
lastning det må være for en familie at 
have en far eller en mor udsendt. Og 
jeg undrer mig ofte over, om vi som 
samfund, som borger, som nabo er 
gode nok til at slutte op omkring den 
familie, der oplever at have et familie-
medlem udsendt. Man vil aldrig kunne 

fjerne savnet, men måske kan vi i fæl-
leskab gøre dagligdagen mere tålelig 
– jeg blev derfor oprigtigt glad, da Fa-
milieplejen på Bornholm søsatte Klub 
Veteran Kids, der er et tilbud til børn af 
udsendte.   

Jeg ønsker alle en god Flagdag - Flag-
dagen er dagen, hvor vi viser den tak-
nemmelighed og den respekt, som 
hele Danmark nærer for de udsendtes 
indsats. Flagdagen er den dag, hvor vi 
som nation sænker hovedet i ydmyg-
hed. Hvor politisk debat for en stund er 
erstattet af eftertanke. Hvor uenighed 
må vige, så vi med fælles røst kan sige 
klart og tydeligt:  

Vi er stolte af jer. Hver og en.
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Jeppe Jensen
ENGAGE, ophavsmand og initiativtager

Da jeg for ca. 5 år siden flyttede til 
Gentofte ventede der mig en positiv 
overraskelse. En dag i august modtog 
jeg et brev fra borgmester Hans Toft, 
der inviterede mig og en ledsager til 
Rådhuset. Anledningen var Flagdagen 
og det ville Gentofte Kommune gerne 
markere. Alene brevet gjorde mig glad 
og stolt. Tænk sig, min nye bopæls-
kommune vidste, jeg var veteran og 
ville gerne markere Flagdagen ved at 
invitere mig. 

Som udsendt til Balkan i 1990erne var 
det ikke hverdagskost, at nogen rent 
faktisk huskede på endsige markere-
de, at jeg havde været udsendt. Den 
5. september mødte jeg op på Rådhu-
set og sikke en aften! Her var taler og 
underholdning ved Københavns Dren-
gekor, en på alle måder stor aften der 
rørte mig, og gjorde mig stolt. Den 5. 
september har sidenhen været en dag, 
jeg ser frem til. Mødet med andre vete-
raner og pårørende, og ikke mindst en 

 
      ENGAGE FESTIVALEN
      ANERKENDER VETERANERNE
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dag, hvor jeg kan mindes den tid for 25 
år siden og de såvel gode som dårlige 
oplevelser. Men først og fremmest er 
det en dag, hvor jeg nyder anerkendel-
sen, respekten og det faktum, at min 
indsats for snart mange år siden stadig 
værdsættes.

RUM TIL ANERKENDELSE
Anerkendelse betyder rigtig meget for 
os veteraner, vi har ydet noget helt sær-
ligt, vi har nemlig alle på et tidspunkt 
af vores liv valgt at sætte fællesska-
bet over vores eget liv. Vi har påtaget 
os risci og for manges vedkommende 
haft oplevelser, som de fleste gerne vil 
være forskånet for. De fleste af os er 
stolte over denne indsats, og det be-
tyder derfor noget, når der skabes et 
”rum”, hvor vi kan få lov til at være stol-
te. I jantelovens land er det ikke noget, 
vi er særligt gode til. Det er derfor fan-
tastisk, at der fra officiel side er blevet 
taget initiativ til, at vi én dag om året 
fejres og dejligt at se, at flere og flere 
kommuner nu bakker op om dagen. 

Men et år har som bekendt 365 dage, 
og resten af året kan det halte lidt. Jeg 
møder desværre flere veteraner, som 
helt er holdt op med at fortælle om 
deres udsendelse. Ofte skyldes det, at 
mange medborgere fejlagtigt har en 
opfattelse af at alle veteraner er syge 

og har brug for sympati og omsorg 
fremfor tak og respekt. Det er ikke 
korrekt, og efter min opfattelse svig-
ter vi både de veteraner, der desværre 
er kommet til skade, og den heldigvis 
store majoritet, som faktisk er kommet 
helskinnet igennem en udsendelse, og 
for manges vedkommende er blevet 
styrket. Fælles for langt de fleste af os, 
er nemlig, at vi er stolte over, hvad vi 
har bedrevet og det uanset, at nogle 
desværre har betalt en meget høj pris 
for indsatsen. 

Det er den primære årsag til, at jeg 
sammen med en række andre vetera-
ner har taget initiativ til musikfestiva-
len ENGAGE – her skabes der rum fo,r 
at veteraner og ikke veteraner kan mø-
des under festlige rammer og forhå-
bentligt lære hinanden bedre at kende. 

Jeg håber, vi med tiden som nation vil 
lære at være stolte over vore udsendte 
og vise dette året rundt.

 Rigtig god Flagdag
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