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FOLK & SIKKERHED 
Folk & Sikkerhed har eksisteret  
siden 1986 og er Danmarks største forsvars– og 
sikkerhedspolitiske forening. Folk & Sikkerhed ar-
bejder for at Danmark skal have et stærkt forsvar, 
beredskab og politi, for at fremme fred og sikker-
hed herhjemme, som I verden.

FORMÅL
Formålet med Flagdagsmagasinet er at give et 
bredt indblik i Danmarks veteraner og være med 
til at udbrede kendskabet til Flagdagen den 5. 
september. 



Af Peter Michael Andersen, formand 
for Folk & Sikkerhed, OL-R og advokat

Den 29. maj 1948 er en historisk dag i Dan-
marks internationale aktive tjeneste. Den dag 
sendte Danmark sin første menige soldat af-
sted til Mellemøsten for at opretholde fred mel-
lem den nye stat Israel og nabolandene. 

Det var første gang, Danmark engagerede sig 
aktivt i den slags international tjeneste. Og i de 
sidste 70 år er mere end 65.000 danske mænd 
og kvinder fulgt i den første soldats fodspor – 
for at gøre en forskel for de mennesker, der le-
ver rundt om i verdens brændpunkter. 

Det er en indsats, som foregår hver dag. Flag-
dagen er blot én dag om året, hvor vi som nati-
on kort standser op og mindes, 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 sande-
lig også for Danmark. For forsvaret af Danmark 
standser ikke ved vore egne grænser. Derfor 
har den indsats, de alle har leveret, gjort det 
muligt for vores samfund at udvikle sig til et af 
verdens mest trygge og velstående.

Flagdagen – 
til ære for de, der kæmper for fællesskabet

Flagdagens 10 års jubilæum
I 2009 indstiftede Folketinget en ny dag – den 
5. september, som er Flagdagen for alle Dan-
marks udsendte. 

En dag, hvor vi fejrer, mindes og hylder alle de 
mange politifolk, soldater, læger, sygeplejer-
sker og beredskabsfolk, der velvilligt stiller op, 
når politikerne på Borgen dikterer, at de skal af-
sted. Uden dem ville vores lille land ikke kunne 
få lov at lege med de store nationer. 

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 be-
tyder for Danmark og din hverdag. 

Og hvor stor tak vi skylder dem, der drog afsted 
for fællesskabet, så vi også i årene, der kom-
mer, har raske mænd og kvinder, der ønsker at 
stille op for fællesskabet i uniform – både natio-
nalt og internationalt

God flagdag!



For et år siden lancerede foreningen Folk & Sik-
kerhed projektet ’Udsendt Af Danmark´ - et pri-
vatinitiativ, som Folk & Sikkerhed har fået den 
ære at være afsender på. 

Formålet var at tælle ned til Flagdagens 10 års 
jubilæum og øge kendskabet til de mange men-
nesker, der siden 1948 er rejst ud i verden på 
vegne af nationen Danmark til krig, kriser og ka-
tastrofer. 

Det har været en fantastisk rejse, hvor de mange 
personlige fortællinger fra Danmarks veteraner 
er nået ud til mere end 250.000 danskere 
– over 2,5 millioner minutters videovis-
ninger er det blevet til på et år. 

Sideløbende med de online videofortællinger, 
har vi været rundt i landet med udstillingen 
´Gennem Ild & Vand´, hvor vi siden februar 2019 
har underviset 2.000 skoleelever og gjort dem 
klogere på, hvad det vil sige at være udsendt, 
hvem, de er, og hvad de har lavet derude. 

Og det har været yderst lærerigt for  alle parter, 
da den viden, der groft skitseret findes ude om-
kring begrænser sig til: 

1. verdenskrig, 2. verdenskrig, den kolde krig - 
og så filmen ´Armadillo´. 

Det har derfor været fantastisk at kunne ud-
brede viden til de unge mennesker om Dan-
marks indsatser rundt om i verden og samtidig 
øge kendskabet til Danmarks mange veteraner 
fra politi, beredskab, forsvar, sundhedsvæsen 
m.m.
 
Få er klar over, at Danmark siden 1948 har 
sendt mere end 65.000 danskere ud til verdens 
brændpunkter, hvor de med Dannebrog på 
skulderen bidraget til at skabe fred, bekæmpe 
krig og ydet humanitær bistand, for eksempel i 
form af nødhjælp og sygehjælp.  

Foto: Udsendt Af Danmark

Udsendt Af Danmark
Kom med ind bag facaden hos Danmarks veteraner



Hvorfor Udsendt Af Danmark? 
Den folkeoplysende forening Folk & Sikkerhed 
ønskede med projektet Udsendt Af Danmark at 
sætte fokus på de danskere, der har været ud-
sendt i international tjeneste siden 1948.  

Et arbejde, som vi agter at fortsætte såfremt, 
der kan findes midler til det. Selve projektet har 
primært været drevet af private midler og en fri-
villig indsats. 
 
Mere end 5.000 frivillige timer er det blevet lagt 
i projektet. 
 
Follk & Sikkerhed vil fortsat arbejde for at ud-
brede og øge kendskabet til de opgaver, som 
forsvar, politi og beredskab løser rundt om i ver-
dens brændpunkter.

Derfor opfordrer vi alle til at bruge de mange 
fine videofortællinger. 

Projektet fortsætter
Du kan fortsætte med at blive klogere gennen 
de online videofortællinger, den fysiske vandre-
udstilling, der rejser rundt frem til og med nytår, 
hente undervisningsforløbet på www.udsendt-
afdanmark eller spille brætspillet ´Gennem Ild 
& Vand´. 

Personlige fortællinger og fakta om Danmarks 
internationale missioner er blevet bredt ud i for-
bindelse med nedtællingen til Flagdagens 10 
års jubilæum. 

De mange veteraner har haft mulighed for at 
komme til orde og fortælle deres egen person-
lige oplevelse af, hvad det vil sige at være ud-
sendt. 

Det har øget danskernes forståelse for og ind-
sigt i den enkelte udsendtes oplevelser. 

Udsendt Af Danmark har samtidig mindet dan-
skerne om, at vi også i årene fremover vil have 
brug for, at mænd og kvinder stiller op for fæl-
lesskabet, enten internationalt, nationalt eller 
lokalt.  
 

Hvis du scanner QR-koden med kameraet i 
din smartphone kommer du direkte ind til de 
mange personlige beretninger. 

Hvis din mobil er af ældre årgang, skal du hen-
te app´en QR-scanner. 

Foto: Favrskov kommune



Danmark har gennem årene sendt danskere ud 
til mere end 65 nationer. Vi har været udsendt 
til alt fra kendte badestrande oversvømmet af 
tsunamier til flere tusinde meter over havets 
overflade i grænselandet mellem Pakistan og 
Indien. Sommeren 2018 slukkede vi ildebrande 
i et tørkeramt Sverige, og i 2019 befinder vi os 
i Estland på grænsen til Rusland og overvåger 
den russiske bjørn 

Verdenskortet giver dig et overblik over, hvor i 
verden vi har været, og hvilke typer af missio-
ner, vi har udført. 

De udsendte har været sendt ud af enten 
Forsvarsministeriet, herunder soldater fra hæren, 
søværnet, flyvevåbnet, hjemmeværnet samt folk 
fra Beredskabet, eller Udenrigsministeriet, som 
bl.a. står for at sende politifolk ud. Herudover 
sender Danmark også folk fra sundhedsvæsenet 
og i enkelte tilfælde har der været sendt folk ud 
fra Told & Skat.  

Alle har løst opgaver, der har det primære formål 
at sikre eller skabe fred i landet. Opgaverne 
spænder fra observatørmissioner i Mellemøsten 
over et forsøg på at sikre freden i Irak til at 
uddanne og rådgive lokale styrker i Sydsudan. 

HVOR HAR DE VÆRET? 

Foto: Favrskov kommune

Adenbugten
Adriaterhavet
Afghanistan
Afrikas Horn
Albanien
Balkan
Bosnien-Hercegovina
Bulgarien
Burma
Chile
Congo
Cypern
Egypten
Eksjugoslavien
Eritrea
Estland
Etiopien
Filipinerne

Gaza
Georgien
Haiti
Indien
Indonesien
Irak
Iran
Island
Italien
Japan
Jomfruøerne
Jordan
Kashmir
Kenya
Korea
Kosovo
Kuwait
Libanon

Hvor har de været?
70 år i verdens brændpunkter



Liberia
Libyen
Litauen
Makedonien
Mali
Mellemøsten 
Middelhavet
Namibia
Nepal
Pakistan
Palæstina
Polen
Rumænien
Rusland
Saudi Arabien
Serbien
Sierre Leone
Somalia

Sri Lanka
Sudan
Sydafrika
Sydsudan
Syrien
Tadsjikistan
Tjekkiet
Tyrkiet
Ukraine
Ungarn
Vest Sahara
Vestbredden
Yemen
Øst Timor

Vidste du, at Beredskabsstyrelsen 
har været udsendt mere end 120 
gange siden år 2000?

FLAGDAGSMAGASINET 2019
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Når Danmark deltager i internationale missioner 
foregår det altid på et mandat fra FN, NATO, 
EU, OSCE eller i koalitioner, dvs. sammen med 
andre.  De missioner, som Danmark bidrager 
til, har forskellige formål. 

En missions primære opgave kan f.eks. være:

Fredsskabende: Skabe ´fred´, evt. ved brug af 
våbenmagt, mellem to eller flere parter, der kæmper. 
F.eks. missionen over Libyen, hvor Danmark sendte 
fire F-16, der i 2011 fløj bombetogter over Libyen under 
oprøret mod Libyens diktator Muammar Muhammad Abu 
Minyar al-Gaddafi. Formålet var at støtte oprørsstyrken i 
deres kamp mod diktaturet. 

Fredsbevarende: Være med til at sikre freden i et 
bestemt område med sin blotte tilstedeværelse og 
bidrage til f.eks. genopbygning, uddannelse af lokale 
styrker m.m. Noget, som Danmark har stor erfaring med 
både fra missionerne på Balkan, i Irak og Afghanistan.

Observation: Holde øje med, hvordan tingene udvikler 
sig i landet og melde tilbage til f.eks. FN, så man kan 
nå at gribe ind, hvis situationen i området bliver værre. 
Danmark har løbende observatører ude. Den ældste og 
første FN mission er UNTSO, hvor opgaven er at holde 
øje med situationen i Mellemøsten.
 
Humanitær: De humanitære missioner er ofte  
kortvarige og har til opgave at bidrage ofte i forbindelse 
med naturkatastrofer, f.eks. skovbrandene i Sverige, 
jordskælv i Nepal eller orkanen på De Amerikanske 
Jomfruøer, tidl. Dansk Vestindien. 

Træning: Være med til at træne de lokale styrker, f.eks. 
uddanne de soldater og det politi, som på sigt selv skal 
varetage opgaven med at sikre freden og stabiliteten i 
landet. Danmark laver bl.a. træning af irakiske politifolk.

Og afhængigt af hvilken type mission, der er 
tale om, har Danmark forskellige ´værktøjer, 
også kaldet kapaciteter, som den kan trække 
op af værktøjskassen.

HÆREN
Hæren har altid sendt folk ud. Lige fra FNs første 
observatørmission i Mellemøsten til i dag, hvor 
Hæren bidrager rundt om i verden med mindre 
styrker. 

Indtil slutningen af 1980erne havde Hæren 
fokus på at forsvare Danmark, hvis landet skulle 
blive invaderet. Dette ændrede sig dog med 

BLIV KLOGERE PÅ DANMARKS UDSENDTE

krigen på Balkan, hvor Hæren blev anmodet om 
at stille en større styrke. Her stillede Danmark 
med infanteri (soldater med håndvåben), 
ingeniørtropper, kommunikationsfolk og 
sundhedspersonel. Og som situationen blev 
værre i området, sendte Danmark tungere 
militært materiel, såsom pansrede køretøjer og 
nogle få kampvogne. Dette var ikke set før. 

Indledningsvis fungerede Hæren som 
fredsbevarer på Balkan, hvor missionen i 1995 
ændrede karakter og nu blev fredsskabende.

Hovedopgaverne blev at skabe sikkerhed, 
stabilitet og at sikre den humanitære hjælp 
kom frem samt overvåge overholdelsen af 
menneskerettighederne. 

Siden Balkan har Hæren været indsat med større 
og mindre styrker i såvel som fredsskabende og 
fredsbevarende i en lang række missioner, bl.a. 
Kosovo, Eritrea, Afghanistan og Irak. Derudover 
bidrager Hæren også med personel til en lang 
række observatørmissioner og i internationale 
stabe i Mellemøsten, 
                        
Hæren råder over moderne udrustning og 
materiel i form af lette og tunge våben og 
våbensystemer, køretøjer med og uden 
panser, samt andet udstyr, der skal bruges, 
hvis Hæren skal udsende soldater, der skal 
kunne klare sig selv i et øde eller fjendtligt 
område.  Hæren har i dag fokus på de 
internationale missioner og det meste materiel 
er derfor indkøbt til brug i udlandet. 

Hvem er de?
Hvilke kapaciteter råder Danmark over



SØVÆRNET
Søværnet har siden Golfkrigen i 1990-91 løst 
selvstændige opgaver internationalt. Deres 
specialer er bl.a. minestrygning, beskyttelses- 
og eskortesejlads af nødhjælp og gods (militært 
materiel) piratjagt og embargosejlads samt 
deployering af militært materiel. Derudover 
har Danmark specialiseret sig i at stille 
kommandoplatforme, i form af skibene Absalon 
og Esben Snare, til rådighed for NATOs 
sejlende enheder. 

Søværnets indsats sker ofte i de faste 
samarbejder i NATOs forskellige flåder.

Olfert Fischer deltog i Golfkrigen under 
befrielsen af Kuwait og senere også med en 
ubåd samme sted. Eskorte- og sikringssejlads 
for handelsflåden gennem Gibraltarstrædet, da 
man fragtede militært udstyr til Irak indsatsen. 
Embargosejlads ved Libanons kyster og senere 
eskorte af giftgasserne fra Libanon og Libyen. 
Dertil kommer periodevis deltagelse i Task 
Force 150 og 151, hvis formål er at bekæmpe 
terrorisme i internationale farvande. Derudover 
har Søværnet bidraget til at jagte pirater ved 
Afrikas Horn for at beskytte skibstrafikken der.

Søværnets personel er altid med i de 
internationale stabe, der opstilles f.eks. 
i Bahrain, Qatar og Florida, til styring af 
missionerne i Afghanistan, Irak og Syrien.      

FLYVEVÅBNET
Flyvevåbnet har i lighed med Søværnet 
mange selvstændige opgave, der spænder 
lige fra enkelte transportflyvninger til at hævde 
Danmarks og NATOs suverænitet. Derudover 
bidrager flyvevåbnet også med kampopgaver 
som støtter landstyrkerne i konfliktområderne.

Foruden rutinemæssige transportflyvninger 
for FN-styrken, startede det hele med bombe-
kampagnen i forbindelse med Kosovo-konflikten 
i 1999. Derefter er der fulgt mange opgaver 
bl.a. i forbindelse med operationerne i Irak og 
Afghanistan, hvor de både fløj kampopgaver 
med F16 jagerfly og transportflyvninger 
med Hercules C130J, primært materiel og 
troppetransport i turnus med andre nationer.

Indimellem blev der også tid til 
suverænitetshævdelse i Island og de baltiske 
lande, samt en del transportflyvninger for de 
forskellige FN-missioner, specielt i Afrika.

Flyvevåbnet har haft selvstændige opgaver med 
deres helikoptere – dets overvågning og dels 
troppetransport – i både Irak og Afghanistan. 
I nyere tid huskes deltagelsen i konflikten i 
Libyen, med udgangspunkt på Sicilien, hvor 
fire danske F16 fly deltog i NATOs bombninger 
af Nordafrika. Challengerflyet er specielt egnet 
til overvågningsflyvning og har derfor deltaget 
både i piratjagten ved Afrikas Horn og nu til 
patruljering af Middelhavet i forbindelse med 
den meget omtalte flygtningestrøm fra Afrika til 
Europa.

Derudover bidrager Flyvevåbnet ofte også til 
transportflyvninger af nødhjælp i forbindelse 
med naturkatastrofer, bl.a. fløj jordskælvet i 
Pakistan i 1995, tsunamien i 2004. 

Flyvevåbnet udsender, som de andre to værn, 
også personel til de internationale stabe og 
observatørmissioner. De nuværende F16-fly 
bliver i løbet af de kommende år udskiftet med 
det nye og topmoderne F35-fly. 



HJEMMEVÆRNET
Siden 2006 har hjemmeværnet bidraget med 
soldater til en lang række af de internationale 
missioner. De har bl.a. været med til at uddanne 
soldater i Irak, yde økonomisk rådgivning 
i Afghanistan og lave bevogtning i Kuwait. 
Hjemmeværnssoldaterne bliver ansat af 
forsvaret i den periode, hvor de er udsendt og 
sammen med Forsvaret tager ud på missioner 
rundt om i verden. Selv om Hjemmeværnet 
primært støtter Forsvaret under opgaver på 
dansk jord, har de nu i mere end 10 år bidraget 
til internationale opgaver.

Den seneste opgave, som Hjemmeværnet 
er blevet bedt om at levere støtte til, er en 
bevogtningsopgave i Mali. Her er der 12 
soldater fra Hjemmeværnet, der bliver udsendt 
til Mali med henblik på at støtte Flyvevåbnet på 
FN-missionen Minusma. 

 

POLITIET
Politiets deltagelse i internationale missioner har 
haft en meget skiftende tilværelse. Med starten 
af FN-missioner på Cypern rykkede politiet med 
ind i Nicosia fra 1964, indtil de blev trukket hjem 
igen i 1975, hvor hæren blev i missionen.

Først ved indgangen til FN-missionen på Balkan 
kom politiet igen på banen. De har liges siden 
været meget aktiv på den internationale front. 

Opgaverne har været alt lige fra monitering 
af de lokale politistyrker til egentlig ledelse af 
landets politistyrker, herunder med særligt 
fokus på uddannelsen af nye betjente. Det 
være sig i Bosnien, Kosovo, Irak, Afghanistan 
og Sierra Leone.

Politiet bliver via bilaterale aftaler, særligt 
via EU, udsendt steder, hvor forsvarets ikke 
deltager. F.eks. Sydafrika, Vestbredden, Gaza, 
Haiti, Øst Timor m.fl. Specielt uddannelse, 
monitering, rådgivning og egentlig politiarbejde 
har stået i højsædet.

Særligt opgaverne i Mellemøsten med TIHP-
styrken på Vestbredden og rådgivningen i 
selve Gazastriben adskiller sig fra militære 
opgaveløsninger.



BEREDSKABET
Beredskabsstyrelsen bidrager ofte til 
hjælpeindsatser i forbindelse med katastrofer 
i udlandet, f.eks. jordskælv, orkaner eller 
oversvømmelser. 

Beredskabsstyrelsen råder over specialister 
og materiel, som kan udsendes til det 
katastroferamte land via eksempelvis FN eller 
EU Siden 2000 har Beredskabsstyrelsen støttet 
med specialister, materiel eller mandskab ved 
internationale katastrofer og kriser mere end 
120 gange over det meste af verden.

EN HURTIG INDSATS ER LIVSVIGTIG
Hvis katastrofebistanden skal virke 
effektivt, skal den iværksættes hurtigt. 
Derfor har Udenrigsministeriet, Forsvaret, 
Beredskabsstyrelsen, Røde Kors og danske 
nødhjælpsorganisationer et stående beredskab, 
så de med timers varsel kan udsende mandskab 
og materiel som f.eks. nødhjælpseksperter, 
mobilhospitaler og teltlejre. 

Beredskabsstyrelsen er Danmarks kontakt-
punkt, når der kommer anmodninger om 
hjælp til civilbeskyttelse ved katastrofer 
og kriser i udlandet. Det kan f.eks. være 
akut katastrofebistand ved jordskælv, 
oversvømmelser, orkaner eller andre 
natur- eller menneskeskabte katastrofer. 
Beredskabsstyrelsen står klar 24 timer i døgnet 
og kan derfor sende hjælp inden for kort tid. 

Oftest modtager Beredskabsstyrelsen 
anmodninger via EU, FN og NATO. Dansk 
hjælp er normalt koordineret med andre bidrag 

”ANDRE”
Når forsvaret rykker ud på internationale 
missioner er det ofte med specialister og særlige 
myndigheder, der enten indgår i styrken eller 
løser opgaver på selvstændig hånd. 

Tolke er en fast del af en stabs bemanding. De 
rekrutteres og optræder på tre niveauer. Der 
Danmarks egne uddannede sprogofficerer som 
udsendes med styrkerne. Så er der herboende, 
der kan tale det pågældende lokale sprog og 
som få en kort militær uddannelse først. Og 
sidst, men ikke mindst rekrutteres lokale tolke, 
der taler det lokale sprog og tolker til engelsk. 

Civile rådgivere sikrer, at den danske støtte 
til områderne kommer det rigtige sted hen 
og virker som rådgivere for de lokale civile 
administrationer. Ofte er de udsendt fra 
udenrigsministeriet sammen med soldaterne. 
Det civil-militære-samarbejde foregår ofte i 
lyset af Rebuilding Unit Denmark (en enhed, 
der har fokus på at bidrage til at genopbygge 
det krigs- eller konflikthærgede land).

Siden midt  i 1990´erne har KFUMs 
Soldatermission – hvis forholdene har været til 
det – oprettet et soldaterhjem i de danske lejre.

Således har der været en ”Kuffen” i Bosnien, 
Kosovo, Afghanistan, Irak, og Estland.

Deres hovedformål er at skabe et fristed for 
soldaterne og deres spids-kompetencer er: 
altid kaffe på kanden og kage på disken. KFUM 
er meget vellidt blandt de udsendte, og de 
pårørende række også ud mod KFUM, når der 
skal hygges om deres udsendte søn, mand, 
kone, kæreste, datter i anledning af f.eks. 
en fødselsdag. Så bager KFUM en kage og 
arrangerer til soldaterne kan bestille lagkage til 
netop deres soldat, f.eks. ved fødselsdage eller 
andre begivenheder.



Specialoperationsstyrker arbejder oftest på 
egen hånd eller i et særligt internationalt 
samarbejde og opgaverne meget alsidige. 
Lige fra indhentning af efterretninger over 
force protection (beskyttelse), til egentlig 
uddannelse af de pågældende landes egne 
specialoperationsstyrker. Deres opgaver er 
ofte forbundne med fortrolighed, men de har 
været tilstede både på Balkan, Cameroun, 
Libyen, Syrien, i Irak, Afghanistan og det 
nordlige Mali, for at indhente efterretninger 
og sikre de indrykkende styrkers ankomst til 
missionsområdet.

FRØMANDSKORPSET
Frømandskorpset er en specialoperationsstyrke, 
der med kort varsel kan blive indsat i specielle 
operationer, hvor deres unikke kompetencer er 
nødvendige. Frømændene er uddannet til at 
operere i, på og under vandet. Her arbejder de 
med opklarings- og kampopgaver, og er ofte de 
første, der bliver sat ind i vanskelige situationer. 
De har bl.a. været en del af den indsats, som 
Danmark har bidraget til i jagten på pirater langs 
den somaliske kyst. De specielle opgaver og 
de særlige omstændigheder, som de opererer 
under, kræver derfor høj mental styrke og en 
stålfast vilje. 

Den meste kendte Frømand er nok H.K.H. 
Kronprins Frederik, der på lige fod med alle 
andre ansøgere kæmpede om en plads på 
uddannelsen tilbage i efteråret 1994. 

JÆGERKORPSET
Jægere er ligesom Frømandskorpset en 
specialoperationsstyrke. Den er gennem de 
sidste mange år ofte blevet indsat i krævende 
opgaver bag fjendens linjer. Mange af de 
missioner, som både jægere og frømænd 
deltager i, kommer ikke offentligheden for øre. 

Jægere er modsat frømændene uddannet til 
at operere på land og blive kastet ned med 
faldskærm over fjendeland. 
 
Jægersoldater mener, at de er lidt for sig selv – 
og det er de sikkert også. De er blevet særligt 
udvalgt, uddannet og trænet til at gennemføre 
operationer langt uden for lands lov og ret. 

En af de mest kendte jægere er nok B.S. 
Christiansen, som de fleste kender fra TV, men 
rækken af jægere, der efterfølgende har gjort 
sig kendt i medierne er lang, når man tager det 
lille antal af danskere, der har evnen, viljen og 
styrken til at gennemføre uddannelsen som 
jægersoldat. 

Jægerkorpset mistede i 2013 den første jæger i 
en international operation. 

Danmarks specialstyrker
Jægerkorpset og Frømandskorpset



Vi har udviklet et strategisk brætspil om Dan-
marks internationale missioner. Spillet stiller 
skarpt på det at være udsendt og åbner for 
dialogen. Hvem lavede hvad, hvor, hvordan og 
hvorfor?

´Gennem Ild & Vand´ er et sjovt samarbejdsspil 
om Danmarks internationale indsatser siden 
1948.

Der ligger et skatkammer af gode, ærlige, alvor-
lige, grufulde, fantastiske og spændende histo-
rier gemt i de mange missioner, danske kvinder 
og mænd har bidraget til at løse. Spillets mis-
sionskort kan scannes med mobilen og fører til 
danske øjenvidneberetninger fra brændpunkter 
verden over.

Så udover at være et sjovt samarbejds- og læ-
ringsspil fungerer ’Gennem Ild og Vand’ også 
som et samtaleredskab, der åbner for dialogen 
om, hvad du eller dine pårørende har udført 
med Dannebrog på skulderen.

Overblik over spillet
Gennem Ild og Vand er egentlig udviklet til un-
dervisning i folkeskoler og gymnasier, men det 
har vist sig at kunne meget mere end det.

Gennem Ild & Vand handler om at samarbejde 
og vinde som et hold. Hvert spil udvikler sig for-
skelligt: 

Ressourcer slipper op, uløste kriser eskalerer, 
og I må sammen finde den bedste løsning for 
at vinde.

Spillet er testet af mere end 1.700 personer og 
er løbende blevet korrigeret, inden det har nået 
sin endelige form.

Hvert missionskort åbner op for mulige samta-
ler om de politiske beslutninger bag missionen, 
den historiske og kulturelle baggrund for missi-
onen, eventuelle personlige oplevelser. 
Brætspillet giver mulighed for at få et indblik i 
og kendskab til de mange forskellige typer af 
missioner, som Danmark har bidraget til gen-
nem årene. Derudover skal de samarbejde om 
at løse fredsbevarende, fredsskabende, huma-
nitære, trænings- og observatørmissioner rundt 
om i verden. 

Hvem sender vi? Er det bedst at sende Flyve-
våbnet, eller skal vi have Hæren afsted for at 
løse missionen? Eller kræver det et godt sam-
arbejde med mellem Beredskabet og Politiet? 

FLAGDAGSMAGASINET 2019

Bliv klogere på Danmarks missioner

”Mine venner og jeg kom til at tale om 
nogle ting, som jeg aldrig har talt med 

dem om før.”
Søren, Veteran

”Jeg forstår meget bedre, hvad min far 
har lavet, efter jeg spillede ’Gennem 

Ild & Vand’.”
Lise, Datter af en veteran

”Jeg kunne pludselig forklare min fa-
milie, hvilket mandat vi var underlagt i 

Kosovo, 
uden de så helt blanke ud.”

Carsten, Veteran



Faldne i dansk tjeneste siden 1948
Til minde om dem, der gav alt

Israel, UNTSO
Field Officer Svend Aage Rasmussen
1924 - 1956

Gaza, UNEF I, Hold I
Konstabel Godtfred Sigfred Larsen
1936 - 1957

Gaza, UNEF I, Hold I
Korporal Hans Ole Herman Schmidt
1936 - 1957

Gaza, UNEF I, Hold VII
Premierløjtnant Hans Eggert Hansen
1930 - 1959

Congo, ONUC, Hold 2
Sergent Arne Roland Hansen
1932 – 1961

Gaza, UNEF I, Hold IX
Konstabel Jens Peter Staugaard
1940 - 1961

Gaza, UNEF I, Hold XI
Konstabel Frede Rasmussen
1936 - 1962

Gaza, UNEF I, Hold XII
Sergent Peter Jensen Ejskjær
1932 - 1962

Congo, ONUC
Konstabel Leif Nielsen Jensen
1941 - 1963

Gaza, UNEF I, Hold XIV
Konstabel Kurt Larsen Bang
1941 - 1963

Cypern, UNFICYP, Hold 1
Sergent Arne Staal Nielsen
1944 - 1964

Cypern, UNFICYP, Hold 2
Konstabel Carl Erik Gjedsted
1942 - 1964

Cypern, UNFICYP, Hold 2
Sergent Niels Verner Haahr Larsen
1943 - 1965

Cypern, UNFICYP, Hold 4
Konstabel Kurt Tage Jørgensen
1944 – 1966

Cypern, UNFICYP, Hold 4
Konstabel Jørgen Knudsen
1944 - 1966

Cypern, UNFICYP, Hold 8
Konstabel Ole Busk Sørensen
1946 – 1968

Cypern, UNFICYP, Hold 9
Konstabel Rasmus Leif Greve Gissel
1947 - 1968

Cypern, UNFICYP, Hold 13
Major Flemming Rye Hansen
1929 - 1970

Cypern, UNFICYP, Hold 15
Korporal Jan Benzon Nielsen

1946 - 1971
Cypern, UNFICYP, Hold 20
Sekondløjtnant Kaj Bøgelund Petersen
1951 – 1973

Cypern, UNFICYP, Hold 20
Politikommissær Viggo Johannes 
Gronemann Fogt
1915 – 1974

Cypern, UNFICYP, Hold 21
Konstabel Niels Ove Pedersen
1952 – 1974

Cypern, UNFICYP, Hold 21
Sergent Benth Schultz Christensen
1952 - 1974

Cypern, UNFICYP, Hold 21
Konstabel Carsten Busk Andersen
1951 - 1974

Cypern, UNFICYP, Hold 22
Konstabel Kjeld Otto Mogensen
1949 - 1975

Cypern, UNFICYP, Hold 22
Konstabel Peter Thygesen
1953 – 1975

Cypern, UNFICYP, Hold 24
Sergent Bent Viggo Søndergaard
1954 – 1975

Cypern, UNFICYP, Hold 26
Konstabel Finn Lorentzen
1955 – 1977

Cypern, UNFICYP, Hold 28
Oversergent Finn Aarup Christensen
1951 - 1978

Cypern, UNFICYP, Hold 30
Korporal Dennis Hansen
1953 - 1979

Cypern, UNFICYP, Hold 36
Konstabel Frank Steen Aagaard Thomsen
1961 - 1981
Cypern, UNFICYP, Hold 39
Konstabel Peter Møller Thomasen
1959 – 1983

Cypern, UNFICYP, Hold 44
Konstabel John Hingebjerg
1963 – 1986

Cypern, UNFICYP, Hold 48
Major Preben Høi Christensen
1937 – 1988

Irak, UNIIMOG
Major Niels Stig Preben-Andersen
1933 - 1988

Namibia, UNTAG, Hold 1
Sergent Erik Lærke Lærkesen
1964 - 1989

Pakistan, UNMOGIP
Kaptajn John Saxtorph Berthelsen
1944 - 1991

Bosnien-Herzegovina
Nødhjælpschauffør Jimmi Carit Nyegaard
1972 - 1993

Bosnien-Herzegovina
Nødhjælpschauffør Niels Bromand
1972 - 1993

Kroatien, UNPROFOR
Major Jens Nielsen
1944 – 1994

Kroatien, UNPROFOR, Hold 6
Kaptajn Ulrik Ahrenkiel Frederiksen
1967 – 1994

Kroatien, UNPROFOR, Hold 6
Kaptajn Frank Donskov Pedersen
1954 - 1994

Kroatien, UNPROFOR, Hold 6
Major Per Hjorth Skibelund
1939 - 1994

Kroatien, UNPROFOR, Hold 6
Konstabel Lars Christian Frederiksen
1969 - 1994

Kroatien, UNCRO, Hold 7
Sergent Claus Gamborg
1972 - 1995

Kroatien, UNCRO, Hold 8
Konstabel Robin Bargholz
1973 – 1995

Kroatien, UNCRO, Hold 8
Konstabel Michael Madsen
1975 – 1995

Kuwait, UNIKOM, Hold 9
Overkonstabel Kim Low
1964 - 1995

Bosnien-Herzegovina, IFOR, Hold 1
Konstabel Arne Ib Andersen
1967 - 1996

Bosnien-Herzegovina, IFOR, Hold 2
Korporal Harald Sejersgaard-Jacobsen
1968 – 1996

Vestbredden, TIPH
Politiassistent Gitte Larsen
1956 - 1998

Kuwait, UNIKOM
Major Torben Jørgensen
1943 - 1999

Afghanistan, ISAF, Hold 1A
Overkonstabel Brian Juul Nørløv Andersen
1975 – 2002

Afghanistan, ISAF, Hold 1A
Overkonstabel Kim Carlsen
1966 - 2002

Afghanistan, ISAF, Hold 1A
Oversergent Thomas Kruse Butzkowsky
1975 - 2002

Bosnien-Herzegovina, SFOR, Hold 13
Overkonstabel Jakob Kyndbøl
1974 - 2002



Kosovo, KFOR, Hold 8
Overkonstabel Susanne Lauritzen
1971 - 2003

Irak, Hold 1
Overkonstabel Preben Pedersen
1969 – 2003

Bosnien-Herzegovina, EUPM/Bih
Politiinspektør Sven Christian Frederiksen
1947 - 2004

Syrien, UNTSO
Kaptajnløjtnant Eivind Højgrav 
Rasmussen
1963 - 2004

Afghanistan, ISAF, Hold 6
Oversergent John Mogensen
1955 - 2004

Irak, Hold 6
Premierløjtnant Bjarke Olsen Kirkmand
1983 - 2005

Irak, Hold 6
Seniorsergent Arne Ziegler
1957 - 2005

Irak, Hold 7
Konstabel Jesper Nielsen
1986 - 2006

Irak, Hold 7
Overkonstabel Dennis Ove Hansen
1982 - 2006

Irak, Hold 8
Flyverspecialist Kim Wadim
1970 - 2006

Irak, Hold 8
Konstabel Martin Hjorth
1985 - 2006

Afghanistan, ISAF, Hold 3
Premierløjtnant Steen Rønn Sørensen
1982 – 2007

Irak, Hold 9
Konstabel Henrik Nøbbe
1986 - 2007

Afghanistan, ISAF, Hold 4
Konstabel Mikkel Keil Sørensen
1982 – 2007

Afghanistan, ISAF, Hold 4
Konstabel Thorbjørn Ole Reese
1984 – 2007

Afghanistan, ISAF, Hold 4
Major Anders Johan Stæhr Storrud
1973 - 2007

Afghanistan, ISAF, Hold 4
Konstabel Casper Alexander Cramer
1986 - 2007

Afghanistan, ISAF, Hold 4
Konstabel Mark Visholm
1985 – 2007

Irak, UNAMI
Orlogskaptajn Johnny Lindberg Mikkelsen
1956 - 2008

Afghanistan, ISAF, Hold 5
Konstabel Morten Krogh Jensen
1986 - 2008

Afghanistan, KAF CE
Seniorsergent Jens Mathias Petersen
1952 – 2008

Afghanistan, ISAF, Hold 5
Seniorsergent Sonny Kappel Jakobsen
1962 - 2008

Afghanistan, ISAF, Hold 5
Kaptajn Christian Jørgen Grundt Damholt
1974 - 2008

Afghanistan, ISAF, Hold 5
Konstabel Anders Bjørn Storgaard
1986 - 2008

Afghanistan, ISAF, Hold 5
Overkonstabel Christian Raaschou
1983 - 2008

Afghanistan, ISAF, Hold 5
Overkonstabel Jesper Gilbert Pedersen
1980 - 2008

Afghanistan, ISAF, Hold 6
Oversergent Henrik Christian Christiansen
1978 – 2008

Afghanistan, ISAF, Hold 6
Konstabel Jacob Grønnegaard Gade
1986 - 2008

Afghanistan, ISAF, Hold 6
Overkonstabel Dan Gyde
1979 - 2008

Afghanistan, ISAF, Hold 6
Sergent Jacob Moe Jensen
1985 – 2008

Afghanistan, ISAF, Hold 6
Konstabel Sebastian la Cour Holm
1986 - 2008

Afghanistan, ISAF, Hold 6
Konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen
1987 – 2008

Afghanistan, ISAF, Hold 7
Konstabel Mads Lerche Rasmussen
1988 – 2009

Afghanistan, ISAF, Hold 7
Overkonstabel Andreas Søgaard Brohus
1982 - 2009

Afghanistan, ISAF, Hold 7
Konstabel Martin Abildgaard
1986 - 2009

Afghanistan, ISAF, Hold 8
Konstabel Steffen Bloch Larsen
1986 – 2009

Afghanistan, ISAF, Hold 8
Sergent Michael Ebert
1984 - 2009

Afghanistan, ISAF, Hold 8
Konstabel Rune Westy Zacharias Nielsen
1986 – 2009

Afghanistan, ISAF, Hold 8
Konstabel Kenneth Patrick Nielsen
1986 – 2009

Afghanistan, ISAF, Hold 8
Konstabel Simon Sejer Hoffmann
1986 – 2010

Libanon, UNIFIL, Hold 1
Flyverspecialist Kjeld Møller Mellergaard
1954 – 2010

Afghanistan, ISAF, Hold 9
Konstabel Sophia Bruun
1987 – 2010

Afghanistan, ISAF, Hold 9
Flyveroverkonstabel Martin Kristiansen
1977 – 2010

Afghanistan, ISAF, Hold 9
Premierløjtnant Jonas Peter Pløger
1983 – 2010

Afghanistan, ISAF, Hold 9
Overkonstabel Jimmi Bøgebjerg Petersen
1981 – 2010

Afghanistan, ISAF, Hold 9
Overkonstabel Erik Berre Rolandsen
1984 – 2010

Afghanistan, ISAF, Hold 10
Konstabel Simon Mundt Jørgensen
1989 – 2010

Afghanistan, ISAF, Hold 10
Konstabel Mikkel Jørgensen
1989 – 2010

Afghanistan, ISAF, Hold 10
Overkonstabel Jørgen Randrup
1983 – 2010

Afghanistan, ISAF, Hold 10
Konstabel Samuel Enig
1987 – 2011

Afghanistan, ISAF, Hold 11
Konstabel Alexander Biune
1988 – 2011

Afghanistan, ISAF, Hold 12
konstabel Jacob Sten Lund Olsen
1989 – 2011

Afghanistan, ISAF, Task Force 7, Hold 4
Oversergent René Brink Jakobsen
1973 - 2013

Afghanistan, EUPOL
Reporting Officer Mette Teilmann Nielsen
1979 – 2014

Afghanistan, IJC
Oberstløjtnant Ove Kjærsgaard Hansen
1958 – 2014
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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 Veteran-

centret 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

Fanø

Favrskov

Faxe 

Fredensborg 

Fredericia  

Frederiksberg 

Frederikshavn 

Frederikssund

Furesø 

Faaborg-Midtfyn 

Gentofte 

Gladsaxe  

Glostrup 

Greve 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  Køge

Langeland

Lejre

Lemvig

Lolland 

Lyngby-Taarbæk 

Mariagerfjord 

Middelfart 

Morsø 

Norddjurs 

Nordfyn 

Nyborg 

Næstved

Odder 

Odense 

Odsherred  

Randers 

Rebild 

Ringsted 

Roskilde  

Rudersdal 

Ringkøbing-Skjern

Rødovre

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



Vi trækker lod blandt alle deltagere og 
offentliggør resultatet på Flagdagens facebook 
1. november. 

Send dine svar på presse@flagdagen.dk
Der kan være flere rigtige svar til et spørgsmål

1) Hvor mange internationale missioner har 
Danmark deltaget i?
a. Under 50
b. Mellem 50 og 75
c. Mellem 75 og 100
d. Mellem 100 og 125 
e. Mere end 125

2) Hvor mange forskellige typer af missioner 
findes der?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

3) Hvem er det, der som udgangspunkt 
bestemmer, hvor danske soldater, politifolk, 
beredskabsfolk, læger og sygeplejersker 
skal sendes hen, når de skal ud i verden?
a. Statsministeren
b. Forsvarsministeriet
c. Folketinget
d. FN 
e. NATO

4) Hvor mange lande har Danmark sendt ud 
til?
a. Under 15
b. Mellem 15 og 30
c. Mellem 30 og 45
d. Mellem 45 og 60
e. Mere end 60

5) Hvilke/-t lande/land har Danmark ikke 
sendt folk ud til?
a. Norge
b. Kina
c. Sri Lanka
d. Tyskland
e. Ungarn

6) I Udsendt Af Danmarks video´Hår på 
køleren ,́ nævner Richard tre ting, som alle 
drenge drømmer om at blive, når de bliver 
store. Hvad siger han?
a. Brandmand, astronaut, soldat
b. Advokat, soldat, politimand
c. Politimand, astronaut, soldat
d. Soldat, advokat, brandmand
e. Brandmand, politimand, pilot

7) Hvad er en veteran?
a. En gammel mand, der har været i krig
b. En gammel bil
c. En person, der har været i krig
d. En person, der har været udsendt på  
 baggrund af en politisk beslutning
e. En person, der er blevet skadet i krig

8) Hvilken dato fejrer man Flagdagen?

Skriv dit svar

9) I en række af videoerne på www.
udsendtafdanmark.dk fortæller de udsendte 
om, hvorfor de tager afsted. Der er tre ting, 
som går igen som fællesnævner for langt de 
fleste udsendte. 

Find filmene og skriv de tre fællesnævnere: 

1)
2)
3)

10) Hvornår sendte Danmark den første 
menige soldat afsted på en internationale 
mission?

Skriv dit svar

Test dig selv
Tip ti rigtige og vind et spil

Indsend dine svar
presse@flagdagen.dk
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