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I Danmark har vi i runde tal 60.000 vetera-
ner. De danske soldaters villighed til at tje-
ne Danmark i internationale missioner er 
afgørende for vores bidrag til at skabe fred 
og sikkerhed i verden og vores nærområ-
der. Det skylder vi dem stor tak for.

Danmark har siden 2010 haft en aktiv ve-
teranpolitik. Veteranpolitikken bygger på 
fem grundsten, hvoraf den ene er anerken-
delse. Veteraner skal anerkendes for deres 
indsats for Danmark, og netop det gør vi 
blandt andet på flagdagen.

Folketinget besluttede i 2009 at hædre de 
personer, der er og har været udsendt på 

vegne af Danmark med afholdelsen af en 
årlig flagdag den 5. september.

Folketinget markerer dagen med et officielt 
flagdagsarrangement i hovedstaden. Det 
sker med en ceremoni på Kastellet ved Mo-
numentet over Danmarks internationale 
indsats siden 1948. Efterfølgende afholdes 
der mindegudstjeneste i Holmens Kirke og 
parade på Christiansborgs Slotsplads.

Det er dog vigtigt, at flagdagen også mar-
keres lokalt rundt omkring i Danmark. Med 
ca. 60.000 veteraner spredt over det ganske 
land, er der næppe mange, som ikke har en 
relation til en veteran. Hvad enten det er et 

HUSK FLAGDAGEN, VETERANERNE
OG DERES INDSATS
af forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen

Fortsættes på bagsiden
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Kolofon / Leder

Det er nu niende gang at Danmark mar-
kerer Flagdagen den 5. september. Her 
flages over hele landet til ære for alle de 
veteraner, der har været udsendt på in-
ternationale missioner for Danmark si-
den 1948. Begivenheden startede som 
en udpræget Københavneraktivitet med 
mindehøjtidelighed ved Monumentet for 
Danmarks Internationale Indsats, guds-
tjeneste i Holmens Kirke og parade på 
Christiansborg Slotsplads. I dag er den 
spredt til foreløbig 88 kommuner med 
god hjælp fra mange kræfter og koordi-
neret af Folk & Sikkerhed. 

Tænk sig, at vi her i et kommunalvalgår 
kun mangler TI kommuner, før alle mar-
kerer dagen lokalt over for deres vetera-
ner. Derfor skal der lyde en stor tak til de 
politikere, opinionsdannere, soldater- og 
marineforeninger, forsvarsbrødre, Ve-
terancenter og lokale ildsjæle, som i år 
har gjort en ekstraordinær indsats for at 
overtale lokale kommunalbestyrelser til 
at stille op den 5. september.

Initiativtager bag flagdagen var bornhol-
mer overkonstabel Kim Eg Thygesen, som 
startede sin værnepligt ved Prinsens Liv-
regiment i Skive tilbage i 2003, blev ud-
sendt til Kosovo i 2004/05 på hold 11 og 
efterfølgende til Afghanistan Helmand, 
hold 1 2006 & 2009 med Bornholms Le-
topklarings Eskadron. I marts 2009 blev 
dagen officielt vedtaget af forligspartier-
ne bag forsvarsforliget for 2004-2009. 

1100 VETERANER MANGLER ACCEPT
Sidste år skrev Folk & Sikkerhed her på 
lederplads, at vi håbede at have samtlige 
98 kommuners opbakning til Flagdagen, 
måske især fordi der er kommunalvalg 
den 22. november. Mange kommuner 

har meldt sig til, men vi mangler stadig TI 
kommuner. Disse ti dækker bl.a. over tre 
danske øer med tilsammen 38 veteraner. 
Vi  kan kun opfordre disse veteraner til at 
sejle over til nærmeste Flagby, som man 
har gjort i Esbjerg. Af de Ti kommuner 
tæller vi 6 Venstrekommuner, 2 socialde-
mokratiske kommuner, en konservativ og 
en lokalliste.

Fra Folk & Sikkerhed skal der lyde en 
stærk appel til disse TI. I har cirka 11oo lo-
kale veteraner tilsammen. Gør nu den 5. 
september til en hædersdag for disse og 
deres pårørende.  Det er hverken svært 
eller dyrt at fejre sine lokale veteraner. 
Har I brug for hjælp, så kontakt Folk & 
Sikkerhed. Vi kan i år se, at mange første-
gangskommuner har tilmeldt sig lokale 
arrangementer. Mange har fået direkte 
henvendelser fra lokale borgere, der un-
drer sig over, at nabokommunen godt 
kan finde ud af at hædre deres veteraner.

Folk& Sikkerhed udsender denne Flagavis 
i samarbejde med Veterancentret i Ring-
sted, som i øvrigt samtidig fra 2018 styr-
ker det kommunale samarbejde med en 
særlig veteranpakke ,”Fælles om Vetera-
ner,” der udsendes til de 98 kommuner. Pt. 
har man allerede et veteranarbejde med 
86 af dem. Så ingen kommuner kan und-
slå sig ved ikke at kende til Flagdagen. 
Folk & Sikkerhed går i øvrigt her i august 
i luften med en ekstra inspiration til kom-
muner og andre involveret i veteranar-
bejdet. Det drejer sig om hjemmesiden 
www.flagdagen.dk . Klik ind og få inspi-
ration til lokale aktiviteter på Flagdagen 
eller læs denne Flagavis, som er fuld af 
begejstrede mennesker, der opfordrer de 
resterende TI til at tilslutte sig fejring. God 
Flagdag, Danmark.

FLAGAVISEN 2017
Flagavisen er udgivet af den forsvars, beredskabs og sikker-
hedspolitiske organisation Folk & Sikkerhed.

Folk & Sikkerhed
Studiestræde 5,st.
1455 København K
Tlf. 33147900

Hjemmeside:  www.folkogsikkerhed.dk  
www.flagdagen.dk

Mail: kontakt@folkogsikkerhed.dk

Tak til Veterancentret, Forsvarsministerium, Forsvarets Værn-
fælles Kommando og de mange kommuner, der bakker op om 
Flagdagen.

Redaktion 
Claus Arboe-Rasmussen,  
kommunikationsdirektør (ansv. Redaktør)
Adam S. Meinertz, sekretariatsleder

Albertslund
Allerød
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Frederiksberg
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Glostrup
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Gribskov
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Herning
Hillerød
Hjørring
Holbæk
Holstebro
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Hvidovre
Høje-Taastrup
Ishøj
Jammerbugt
Kalundborg
Kerteminde
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København
Køge
Lolland
Lyngby-Taarbæk
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Morsø
Norddjurs
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Næstved
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Rødovre
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Slagelse
Solrød
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Vejen
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Vesthimmerland
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I ÅR MANGLER VI KUN TI KOMMUNER I 
AT HAVE FULDT HUS

Af Claus Arboe-Rasmussen  
Kommunikationsdirektør

Speciel tak til:

Forsvarets officielle Flagdagside
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ESBJERG / BRØNDERSLEV

HÅRD KAMP OP AD BAKKE-MEN NU ER ESBJERG OGSÅ FLAGKOMMUNE
Man skal både være en ildsjæl, stædig 
og lidt diplomatisk, og så kæmpe op ad 
bakke, selvom man selv har fået ar på 
sjælen. Alt det rummer Michael Quist 
Leuenhagen, 41 år gammel oversergent, 
der kan glæde sig over en stor personlig 
sejr den 5. september i år. Den dag mar-
kerer Esbjerg nemlig, at man igen lokalt 
vil hædre og anerkende kommunens 
646 veteraner med et stort arrangement 
på byens torv.

-”Sidste år fulgte jeg tæt med i debat-
ten om nabokommunens Vejens politi-
ske problemer omkring Flagdagen, som 
desværre endte med et afslag. Det gav 
mig fornyet energi til først at gå til vore 
lokale folketingsmedlem, sundheds-
minister Ellen Trane Nørby, som straks 
tog turen videre til Esbjergs borgmester 
Johnny Søttrup. Det hjalp. Kun én gang 
siden etableringen af den nationale 
flagdag i 2009, har Esbjerg været med til 
at fejre sine veteraner. Desværre gik der 
bagefter kludder i fortsættelsen. Men 

siden foråret 2017, har vi arbejdet i et 
lille udvalg med viceborgmester Jesper 
Frost Rasmussen, V for at stable et ar-
rangement op til den 5. september i år. 
Veterankoordinator, borgmester, Han-
delsstandsforening, Danmarks Vetera-
ner, soldaterforeninger og andre gode 
kræfter har bakket os op”, siger Michael 
Quist Leuenhagen. 

SELV VETERAN MED AR PÅ SJÆLEN
Michael er selv veteran og medlem af 
Danske Veteraner. Han har været ud-
sendt for Danmark i Bosnien, Kosovo og 
senest Irak i 2005-2006, og har fået For-
svarets medalje for sårede i tjenesten. –” 
Jeg blev selv ramt af PTSD, men valgte 
at kæmpe mig igennem. Det var en hård 
personlig kamp med ar på sjælen, men 
det har også givet mig en positiv tilgang 
til hverdagen. Jeg har en kandidatgrad i 
Folkesundhed, arbejder med IT og haft 
bestyrelsesposter i Danske Veteraner. 
Det har hjulpet mig igennem samt stor 
støtte fra min kæreste og venner. Derfor 
er jeg glad for, at vi nu har vundet kam-
pen om Esbjergs veteraner”, siger Mi-
chael Quist Leuenhagen.

Esbjerg fejrer sine veteraner på Flagda-
gen med et stort arrangement på byens 
torv med musik og taler. Borgmester 
Søtrup og Michael Quist Leuhagen skal 
selv tale. Derudover har Michael fået 
Handelsstandsforeningen til at flage i 
gågade og på torvet. På Flagdagen til-
byder forretningerne også specialtilbud 

til veteranerne. –”Arrangementet holdes 
kl.16.30-17.30, når folk er kommet hjem 
fra arbejde. Kommunen har sendt brev 
ud til alle veteranerne.  Sammen med 
Esbjerg Kommune har vi et godt team 
med Danske Veteraner, Veteranfondet, 
Familienetværket og SSOP, (Støt Solda-
ter og Pårørende). Da jeg selv er frivillig 
brandmand i Esbjerg, har vi også fået fat 
i navnene på Beredskabets veteraner, og 
vi har adviseret Politiet også. Desuden 
har vi en feltpræst med. Veteranmuseet 
i Oksbøl kommer med køretøjer, så der 
bliver nok at se og høre på”, siger Mi-
chael Quist Leuhagen.

FANØS VETERANER ER VELKOMMEN
Han tilføjer, at han også er opmærksom 
på at nærliggende Fanø, Venstrekom-
mune med 17 veteraner ikke holder et 
lokalt arrangement. –” Derfor skal alle 
veteranerne på Fanø være mere end vel-
kommen til at tage færgen over og del-
tage i Esbjergs arrangement, ” siger Mi-
chael Quist Leuhagen, der allerede tager 
hul på fejringen af Flagdagen dagen før, 
når han løber natløbet Slagelse-Kastel-
let sammen med løbets initiativtager. 

Brønderslev Kommune er en af de man-
ge nye kommuner, der den 5. september 
nu også hædrer deres veteraner. Et godt 
samspil mellem borgmester Michael 
Klitgaard, V og viceborgmester Karsten 
Frederiksen, C betyder, at man nu for 
første gang laver et decideret lokalt ar-

rangement. De tidligere år har man nø-
jes med at hejse flaget foran rådhuset.

Viceborgmester Karsten Frederiksen for-
tæller, at man har taget tilløb til et egent-
ligt arrangement et par gange, men i år 
har man fået etableret et samarbejde 
med Brønderslev Borgerforening og 
fundet et smukt sted til arrangementet.

TAK FOR HJÆLPEN
-” Vi har meget kultur-og fritid i Brøn-
derslev, herunder Den Runde Pavillion, 
hvor vi laver mange kulturelle arrange-
menter og som samtidig rummer Dan-

marks største rodondendrumpark med 
over 10.000 planter. Vi begynder her et 
par måneder før at indsamle materiale 
til, hvordan vi griber aktiviteten an. Tak 
for det materiale, vi har fået fra Folk & 
Sikkerhed. Vi sender ud til kommunens 
mange veteraner og inviterer dem til et 
arrangement kl. 17.00 den 5. september, 
fortæller viceborgmester Karsten Frede-
riksen.

Ved arrangementet vil Brønderslev Bor-
gerforening hjælpe kommunen, og 
borgmester Michael Klitgaard vil tale til 
de mange inviterede veteraner.

Borgmester 
Johnny Søtrup, V

BRØNDERSLEV ER NY FLAGKOMMUNE I ÅR

Borgmester 
Michael Klitgaard, V

Initiativtager og primus motor i Esbjergs Flagdag, 
Michael Quist Leuhagen
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Vejen / Dragør

”Vejen Kommune har en veteranpolitik, 
som bakker op om de nationale initiati-
ver og sætter fokus på lokale mulighe-
der for støtte til veteraner og pårørende, 
der har behov for det. Vejen Kommune 
deltager også i afholdelsen af Flagdag 
for Danmarks udsendte ved at flage den 
5. september hvert år. 

Vejen Kommune kan efter ansøgning til 
Udvalget for sundhed, kultur og fritid des-
uden yde støtte til frivillige organisationer, 
der gennem afholdelse af lokale arrange-
menter m.v. støtter veteraner bosiddende 
i Vejen Kommune og deres pårørende”, 
fortæller borgmester Egon Fræhr.

ANDERKENDELSE AF  
VETERANERNER
Anerkendelsen af veteraner sker også i 
hverdagen, for eksempel ved at Jobcen-

tret er opmærksom på de særlige kom-
petencer, som veteranerne har opnået 
gennem deres militære karriere. Som 
kommune har vi et medansvar for at 
være opmærksomme på de særlige 
problemstillinger, som veteraner og på-
rørende kan have, og iværksætte eller 
koordinere den nødvendige hjælp. Ve-
teraner og pårørende, der har brug for 
hjælp, får som udgangspunkt støtte in-
den for eksisterende kommunale tilbud 
på lige fod med andre borgere med lig-
nende behov.

Desuden har Vejen Kommune ansat en 
veterankoordinator, der har særlig viden 
om veteranområdet, og som kan bygge 
bro mellem forskellige instanser og vej-
lede den enkelte bedst muligt i forhold 
til den konkrete situation. 

Vejen Kommune arbejder sammen med 
Veterancentret, deltager i det regionale 
samarbejde Veteranforum Syd- og Søn-
derjylland og bakker op om frivilliges 
engagement, for eksempel i forbindel-
se med etableringen af sociale netværk. 
Veterankoordinatoren giver veteraner 
og deres pårørende én indgang til kom-
munen. Veterankoordinatoren hjælper 
med at skabe kontakt til de rette perso-

ner, og kan hjælpe med at skabe over-
blik over, hvilke tilbud der er”, siger Egon 
Fræhr, borgmester i Vejen Kommune. 

FLAGDAGEN I VEJEN
”Arrangementet afholdes af Veteranca-
feen, som er en frivillig forening, samt 
KFUMS Soldatermission”, siger Allan 
Kühne Nielsen, der er mentor- og ve-
terankoordinator i Vejen Kommune.

”Dagen starter kl. 09.00 ved tingstedet 
i Skibelund Krat med flaghejsning med 
reveille og fællessang. Taler: Morten Pe-
dersen fra Alternativet. Kl. 19.00 er der 
fællessang i Anlægget i Bække, hvor 
Steen Iversen fra LA holder tale. Herefter 
flagnedhaling og afmarch til Bække Kro, 
hvor Dagli’brugsen i Bække sponserer 
kaffe og kage. Arrangementet forven-
tes at slutte kl. 22.00”, siger Allan Kühne 
Nielsen.

Dragør er en lille kommune med ca. 
14.000 indbyggere, men alligevel 83 
veteraner. Alligevel har kommunen næ-
sten fra starten af Flagdagsaktiviteten 
været med til at hædre lokale veteraner 
og pårørende på Dragør Rådhus. Det 
sker naturligvis også på Flagdagen i år.

Kommunen er kendt for bl.a.  Dragørfor-
tet og sin sømilitære fortid under Eng-
landskrigene, hvor havnen var base for 
kanonrobådene, men hvor Marinehjem-
meværnet i dag har til huse. Dragør har 
ligeledes adopteret Søværnets patrulje-
fartøj ” Diana”, så man derved har godt 
fat i både historie, traditioner og påvirk-
ning af de yngre generationer.

I dag er byens borgmester Eik Dahl Bid-
strup glad for, at man hvert år vedlige-

holder traditionen med at anerkende 
og hædre de lokale veteraner. Arrange-
mentet holdes altid om aftenen kl. 19-
20, så veteranerne bl.a. kan deltage i de 
store arrangementer på dagen på Chri-
stiansborgs slotsplads, Holmens Kirke 
og i Kastellet, og afsluttes altid med at 
flaget foran rådhuset tages ned under 
trompetfanfare.

-” Vi er en lille kommune med mange 
stolte traditioner -også på det militære. 
Derfor føler jeg det helt naturligt, at vi 
også markerer den 5. september direkte 
overfor veteranerne og deres pårørende. 
De har trods alt været med til at gøre  en 
forskel for Danmark, mange gange langt 
væk på internationale missioner. Det er 
hvert år et stemningsfyldt og godt lokalt 
arrangement. Vi får markeret overfor ve-

teranerne og deres pårørende, at vi som 
kommunen er stolte af dem. Vi fornem-
mer også, at veteranerne er glade for 
denne opbakning, ” siger borgmester 
Eik Dahl Bidstrup.

Borgmester Egon Fræhr:

VEJEN KOMMUNE HAR EN AKTIV VETERANPOLITIK

OGSÅ DE SMÅ KOMMUNER SKAL HUSKE AT ANERKENDE DERES LOKALE VETERANER

Borgmester 
Egon Fræhr, V

Borgmester 
Eik Dahl Bidstrup, V

Flagdag i Vejen i 2016
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RØDOVRE / ALBERTSLUND

ET MODIGT OG TAPPERT VALG
1. Hvorfor vil Rødovre nu hædre sine 
lokale veteraner? Har I tidligere haft 
kontakt til den målgruppe?
Flagdagen har siden starten af 2009 ud-
viklet sig til at blive den dag, hvor vi hyl-
der vores veteraner i Danmark. En dag 
hvor vi hylder den indsats, som vores 
udsendte har ydet i en række af verdens 
konfliktområder og ikke mindst yder 
lige nu.
I Rødovre Kommune er der knap 150 
veteraner. Og det er helt naturligt, at vi 
som kommune er med til at hædre de 
mennesker, der enten har været udsendt 
på mission eller er på mission rundt om i 
verden lige nu.
 
2. Hvordan vil I markerer/fejrer Den 
Nationale Flagdag i Rødovre den 5. 
september?
Siden 2014 har vi den 5. september hejst 
Dannebrog på Rødovre Rådhusplads. 
Udover at vi flager, har vi ikke p.t. nogen 
planer, men for mig er det vigtigt, at den 
respekt, som de udsendte er rejst ud i ver-
den med – den respekt skal vi også vise 
dem, på flagdagen den 5. september.
 
3. Hvordan får i fat i kommunens ve-
teraner?
Vi har ikke taget stilling til hvordan vi gør 
kommunens veteraner opmærksomme 

på markeringen. Det er jo – heldigvis 
kan man sige – ikke alle veteraner i Rød-
ovre, vi som kommune har kontakt med. 
Men vi håber naturligvis, at de lokale ve-
teraner vil være med til at markere da-
gen sammen med os.
 
4. Har Rødovre en egentlig veteran-
politik? Eller hvordan tackler I even-
tuelt problemer på dette område?
Jeg synes det er vigtigt, at understrege, 
at langt hovedparten af vores udsend-
te vender hjem uden behov for kon-
takt med kommunen. Derudover er der 
en mindre gruppe, der har brug for en 
hjælpende hånd i en kortere periode på 
grund af ledighed.
Desværre er der så enkelte, som har brug 
for en særlig og tværfaglig indsats på 
grund af andre problemer end ledighed. 
Dem håndterer vi individuelt og ofte i et 
samarbejde med Veterancentret.
Veterancentret har en specialiseret vi-
den og ved hvilken betydning en mili-
tær baggrund har. Derfor er de en vigtig 
samarbejdspartner for os, når vi har med 
veteraner at gøre.
Mit indtryk er, at veteraner ikke altid selv 
forbinder deres problemer med deres 
udsendelse. Nogle giver indtryk af, at 
det ikke har påvirket dem, eller bryder 
sig måske ikke om at tale om udsendel-

sen med en kommunal sagsbehandler. I 
de tilfælde, er det vigtigt, at trække på 
den viden som Veterancentret har.
 
5. Hvordan ser du som borgmester på 
en gruppe af dine borgere, der pri-
mært arbejder uden for Danmarks 
grænser, og endda risikerer at sætte 
livet på spil?
De mænd og kvinder som vælger at 
rejse ud og deltage i fredsskabende og 
fredsbesvarende missioner rundt om 
i verden, træffer et vigtigt og et meget 
svært valg. Det er et både modigt og 
tappert valg. Og jeg tror ikke man ven-
der hjem fra en krig eller fredsbesvaren-
de mission, uden at være mærket af det 
som menneske – på den ene eller anden 
måde.
Derfor er det vigtigt, at vi anerkender 
dem for den indsats, de har ydet rundt 
om i verden.

Borgmester 
Erik Nielsen, S

SP: Albertslund er nu fra 2017 med 
til at hædre kommunens veteraner. 
Hvad har fået jer til det?
Udgangspunktet er en anerkendelse af 
indsatsen i internationale missioner, hvor 
udsendte påtager sig en ekstraordinær 
indsats på vegne af den danske stat. Det 
er i sagens natur ofte missioner under 
svære og risikofyldte forhold. Den indsats 
fortjener anerkendelse af samfundet. 

SP: Hvordan markerer/planlægger I 
den 5. september i Albertslund?
Vi arrangerer en udstilling i samarbej-
de med Veteraner og Kunst. Det bliver 
en klassisk udstilling af bemalede hjel-
me og en interaktiv del, hvor borgere 

får mulighed for at male på ubemalede 
hjelme. 

SP: Har Albertslund en veteranpoli-
tik? Eller skal I have een?
Vi har vedtaget en veteranpolitik, hvor vi 
har fokus på, hvordan vi gennem et bredt 
tværfagligt samarbejde mellem jobcen-
ter, børne-, social- og sundhedsområdet 
kan hjælpe den enkelte veteran. 

SP: Hvad kan Albertslund få ud af et 
samarbejde omkring lokale borgere, 
der ofte tjener Danmarks interesserer 
langt fra Albertslund?
Forhåbentlig får først og fremmest bor-
gerne – veteranerne – en bedre hverdag 

end de ellers ville have.  Og når det er 
tilfældet, så får vi også et fællesskab i Al-
bertslund, der hænger bedre sammen. 
Det er vigtigt for forståelsen af Dan-
marks internationale engagement i risi-
kofyldte  konflikter.

FIRE KORTE SPØRGSMÅL TIL ALBERTSLUNDS BORGMESTER
Borgmester Steen Christiansen:

Borgmester 
Steen Christiansen, S
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Bornholm / Favrskov

Øen Bornholm har efter, en måske lidt svag opstart, i dag en 
meget stor forståelse for Veteraner og Flagdagens betydning 
som en anerkendende markering for alle, der har været ud-
sendt i statens tjeneste, ikke kun soldater, men også andet 
personel fra Beredskabet, Politiet og sundhedspersonale mv. 
Om dette evt. skyldes Bornholms særlige historie ved afslut-
ningen af 2. Verdenskrig, hvor man i maj 1945 fik bombet de 
to største byer, Rønne og Nexø meget voldsomt og efterføl-
gende var besat af Rusland i næsten eet år, kan være en mu-
lig forklaring.

REGIONSBORGMESTEREN TALER PÅ FLAGDAGEN
Udover at Borgmesteren flere gange har holdt talen ved 
paraden på flagdagen, har flagdagen ført til det positive, at 

Bornholms Regionskommune har vedtaget en officiel Ve-
teranpolitik med bla. et veteranforum. Dette organ, der har 
sekretariatsstøtte fra en kommunal embedsmand, og som 
har soldaterforeninger, Folk og Sikkerheds lokalafdeling og 
forsvarsbrødrene mf. som medlemmer, har en bestyrelse hvis 
opgave er at koordinere forskellige initiativer for Veteraner.
Folk & Sikkerheds lokale afdeling på Bornholm har forøvrigt 
en målsætning om, at 80 %  af alle flagstænger der findes på 
øen, skal have Dannebrog til tops på flagdagen den 5. sep-
tember. Dette mål nås kun, hvis alle – også alle offentlige in-
stitutioner går 100% ind for sagen. Det vil være en meget flot 
markering og for øen Bornholm endnu en mulighed for at 
gøre sig positivt bemærket.

ROBUST SAMFUND
Det historiske og Bornholms afsides beliggenhed i forhold til 
det øvrige Danmark midt ude i Østersøen, bevirker nok, at 
befolkningens almindelige forståelse for et Robust Samfund 
samt ikke mindst Den Robuste Borger er rimelig stor. Vi skal jo 
kunne klare os selv meget langt hen ad vejen i en given van-
skelig eller katastrofeagtig situation inden der evt. kan kom-
me hjælp fra Staten, ”nabokommuner” og el. det omkringlig-
gende samfund.

ØENS HISTORIE GØR FLAGDAGEN EKSTRA VIGTIG
Af Carl Ilsøe, kommunalpolitiker, U, Bornholmerlisten

Kommunalpolitiker
Carl Ilsøe, U

MINDESTEN AFSLØRES I FAVRSKOV KOMMUNE
Favrskov Kommune i Østjylland er end-
nu en ny kommune, der markerer Den 
Nationale Flagdag den 5. september. 
Kommunen har ikke umiddelbart nogen 
militær fortid eller kaserner, men byrå-
det har givet tilsagn om at markere da-
gen i år overfor de 264 lokale veteraner.

- ”Som borgmester får jeg af og til hen-
vendelser, der opfordrer kommunen til 
at hædre vore veteraner. Et enigt byråd 
har besluttet, at vi gerne vil markere 
denne særlige dag. Derfor afholder vi 
den 5. september et morgenarrange-
ment i Hinnerup Bibliotek & Kulturhus. 
Vi vil begynde dagen med flaghejsning 
ved rådhuset, hvorefter vi går de ca. 200 
meter til en lille mindelund ved siden af 
Hinnerup Bibliotek & Kulturhus, hvor vi 
afslører en mindesten opstillet af For-
svarsbrødrene”, fortæller borgmester 
Nils Borring (A).

Nils Borring har været borgmester i Favr-
skov Kommune siden 2010 og har forud 

for det været medlem af såvel Hammel 
Byråd som Favrskov Byråd

FORSVARSBRØDRE INDVIER 
MINDESTEN
- ”Det er ikke fordi jeg selv har den store 
militære tilknytning. Jeg har dog været 
værnepligtig i Dronningens Livregiment 
på Antvorskov Kaserne tilbage i 1978 – 
79. Jeg var menig gruppefører i en mor-
tersektion, men det er nu ikke det tunge 
skyts, vi fører frem på selve Flagdagen. 
Forsvarsbrødrene har ganske vist frem-
skaffet en tung marksten og søgt midler 
til at få lavet en indgravering. Den vil bli-
ve afsløret på dagen. Derudover vil der 
blive holdt en tale for veteranerne”, siger 
Nils Borring.

Han tilføjer, at han som borgmester er 
glad for, at kommunen endelig er med 
i fejringen af veteranerne. Favrskov har 
ikke nogen veteranpolitik og føler på 
nuværende tidspunkt heller ikke et stort 
behov for at få én. Borgmesteren har 

ganske vist fra aviserne hørt historier 
om enkelte veteraner, der har boet i sko-
vene i kommunen, men han mener, at 
kommunens socialsystem er så godt, at 
det kan samle alle op.

Sven-Erik Bolt Magnussen, Dronningens 
Livregiments Soldaterforening i Århus 
og omegn, har været primus motor i 
motivationsarbejdet overfor Favrskov 
kommune.
 
-Vi er i tæt samarbejde med Favrskov 
kommune og Våbenbrødreforeningen 
i gang med planlægningsarbejdet om-
kring mindestenen, siger Sven-Erik Bolt 
Magnussen.

Borgmester 
Nils Borring, S 
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TÅRNBY / ”VI ER FÆLLES OM DE DANSKE VETERANER”

Anerkendelsen af de danske vetera-
ner stopper ikke ved Flagdag. I dag 
fylder veteraner mere og mere i det 
kommunale mindset.

Veteranpolitik og veterankoordinatorer 
er ikke længere forbeholdt et fåtal af 
de danske kommuner. De sidste fem år 
har Veterancentret set, hvordan flere og 
flere kommuner tænker veteraner som 
en særlig målgruppe – ikke kun på Flag-
dag, men alle 365 dage i året.
”Vi sender en stor ros til det kommunale 
beslutningstagerniveau, der har fået øj-
nene op for den synergi, vi sammen kan 
skabe i den enkelte veterans sagsbe-
handling. For sagsbehandleren er der 
en faglig tilfredsstillelse i at tænke hele 
vejen rundt om den enkelte veteran. 
For veteranen er det en kærkommen 
anerkendelse af hans eller hendes sær-

lige indsats. Og så er det jo samtidig en 
lønsom beskæftigelsesstrategi at hjæl-
pe veteranerne hurtigere på ret kurs ,” 
siger projektleder Louise Lau Justesen.
Hun opfordrer kommuner uden stra-
tegiske mål i forhold til veteraner til at 
kontakte Veterancentret og høre om, 
hvad erfaringerne er i resten af landet, 
ligesom Veterancentret også gerne bi-
drager til udarbejdelsen af en egentlig 
politik. Alt i alt har 86 af landets kom-
muner i dag en samarbejdsaftale med 
Veterancentret.

”Kommunerne kan både bruge os som 
vidensbank og blive klogere på, hvilken 
målgruppe veteraner er, men også til 
mere direkte sparring med de kommu-
nale sagsbehandlere,” siger Louise Lau 
Justesen. 
I 2018 udvider Veterancentret tilbud-
det til kommunerne under overskriften 
”Fælles om veteraner”, der skal gøre det 
nemt og enkelt for kommunerne at få 
deres egen veteranpolitik, koordine-
rende sagsbehandler, eller et Flagdags-
arrangement.
”Vi glæder os rigtig meget til at fortsæt-
te det gode samarbejde med kommu-
nerne i 2018. Ambitionen er, at vi som 
det offentlige Danmark i endnu højere 
grad støtter og anerkender de danske-
re, der har ydet en særlig indsats langt 
fra Danmarks grænser,” siger projektle-
der Louise Lau Justesen.

”Vi er fælles om de danske veteraner”

Tårnby kommune på Amager holder i år 
for første gang et flagdagsarrangement 
for kommunens 245 veteraner. Nabokom-
munerne Dragør og København har i flere 
år været med til at hædrer deres lokale ve-
teraner, men nu er turen også kommet til 
Tårnby. Et godt samarbejde med de lokale 
soldater– og marineforeninger samt en 
god snak med borgmester Henrik Zimino 
sidste år, har banet vejen.  

-”Søndre Birks Garderforening blev op-
rettet 14. juni 1938. Foreningens navn 
stammer faktisk fra ”gamle dage” hvor 
landet var inddelt i flere retskredse / bir-
ker, og da det ”gamle Søndre Birk” også 
dækkede over Dragør og Tårnby Kommu-
ner, tillige med kommunerne på Køben-
havns Vestegn, er foreningen gennem 
årene omtalt som ,Garderforeningen 
på Vestegnen”, fortæller foreningens 
kasserer og registrator Flemming Mar-
tinussen, der også er landsrådssekretær 
i Danske Soldaterforeningers Landsråd, 
og som selv bor i Tårnby. 

Planlægningen mellem Folk & Sikkerhed 
og Tårnby kommune kom efterfølgende 
i gang på et møde på Tårnby Rådhus 
mellem Flemming Martinussen, lands-
rådssekretær for Danske Soldaterfor-
eningers Landsråd, landsnæstformand 
i Marineforeningen Søren Konradsen 
og kommunikationsdirektør Claus Ar-
boe-Rasmussen, Folk & Sikkerhed samt 
sekretariatschef Yvette Kovas og kom-
munikationsmedarbejder Christian Ask-
ou, Tårnby Kommune. Forsvarsbrødrene 
på Fuglebækvej i Tårnby er naturligvis 
også med i arrangementet.

MORGENKAFFE PÅ FLAGDAGEN
Tårnby var hurtig til at samle op på de 
gode erfaringer fra mødet, og  markerer 
nu flagdagen den 5. september i Tårnby 
med et morgenarrangement foran råd-
huset på Amager Landevej kl. 9-10. Her 
vil der blive serveret rundstykker og kaf-
fe  og borgmester Henrik Zimino vil tale 
til veteranerne.

Kommunen har allerede henvendt sig 
til Forsvarets Personelstyrelse og til Be-
redskabsstyrelsen for at få udleveret de 
lokale veterannavne, så de kan blive in-
viteret med til Flagdagen.

Tårnby Kommune:

MED FOR FØRSTE GANG I ÅR

Borgmester 
Henrik Zimino, S

Flemming Martinussen

Fakta: Mindst 25 kommuner har vedtaget eller er ved at udarbejde en veteranpolitik, ligesom flere og flere vælger 
at ansætte en veterankoordinator eller en koordinerende sagsbehandler, der har særligt blik på viden om veteraner.

Projektleder Louise Lau Justesen
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familiemedlem, en god ven, en kæreste, en kollega eller en 
nabo.

Alle danskere bør have mulighed for at vise deres støtte til 
vores soldater. Danske veteraner, der har været udsendt for 
Danmark, bør møde opbakning og anerkendelse lokalt, der 
hvor de bor og har deres hverdag.

Jeg ved fra flere af mine samtaler med veteraner, at den 
anerkendelse, vi viser ikke bare ved flagdagen, men også i 
mødet med veteraner i hverdagen, betyder rigtig meget for 
dem. Samtidig fortjener de pårørende, at vi som samfund 
og som medmennesker anerkender den indsats, som de 
yder herhjemme, mens deres kære er udsendt for Danmark.

Flagdagen er ved at blive en tradition i hele Danmark. En 
stolt og god tradition. Jeg er glad og stolt over at kunne 
konstatere, at langt hovedparten af landets kommuner 
markerer dagen med arrangementer af forskellig karakter. 

Ligesom mange medborgere støtter op om dagen og vores 
mange veteraner.

Tak for det – vi skylder vores danske veteraner at ære deres 
indsats for Danmark.

God flagdag.

FLAGDAGEN GÅR ONLINE - WWW.FLAGDAGEN.DK
Flagdagen den 5. september er blevet et kæmpe hit over 
hele landet – borgere, veteraner, pårørende, foreninger, virk-
somheder og kommuner tager dagen til sig som aldrig før. I 
2016 fejrede hele 82 kommuner Flagdagen, arrangementer-
ne bliver større, og flere og nye samarbejdsaftaler og ideer 
opstår mange steder. I år ventes vi at  nå op på 88 kommu-
ner. Denne store stigning i opbakningen til vores veteraner 
betyder, at det er på tide at udvide konceptet om Flagdagen 
til efterspørgslen. Derfor har Folk & Sikkerhed valgt at sæt-
te fokus på at øge samarbejdet mellem frivillige foreninger 
og landets kommuner samt etablere et stærkt informations-
værktøj om Flagdagen.

Dette har udmøntet sig i det nye initiativ, Flagdagen.dk. Hvor 
formålet er at styrke konceptet om Flagdagen ved at lave en 
fælles og levende platform, som hele året bliver opdateret 
om emner relateret til Flagdagen, og hvor erfaringer og ide-
er om Flagdagen kan udveksles og nye netværk kan skabes. 

NY DYNAMISK PLATFORM
Flagdagen.dk skal fungere som en erfaringsbaseret, neu-
tral og dynamisk platform, hvor man ved at samle indsatsen 

på Flagdagen.dk får mulighed for at styrke alle aktørernes 
samarbejdsmuligheder om Flagdagen. Derudover skal Flag-
dagen.dk skabe en større folkelig indsigt om Flagdagen, da 
hjemmesiden vil sikre en nem og hurtig informationsind-
hentning for veteraner, pårørende og resten af samfundet. 

Flagdagen.dk går i luften i begyndelsen af august. På Flag-
dagen.dk vil man få mulighed for at læse om alle flagdags-
arrangementer i Danmark, finde nye samarbejdspartnere, få 
råd og vejledning om Flagdagen, se billeder fra flagdagsar-
rangementer, læse historier fra tidligere udsendte, og meget 
mere. 

Hvis du har nogle forslag til Flagdagen.dk eller hvis du har 
andre henvendelser til Folk & Sikkerhed er du velkommen 
til at kontakt Folk & Sikkerheds sekretariat på mail kontakt@
folkogsikkerhed.dk eller på telefon 51 20 79 40.

Folk&Sikkerhed har gjort det lidt lettere for kommunerne 
at få fat i deres egne lokale veteraner. I kan skrive direkte 
til Forsvarsministeriets Personelstyrelse. I skal blot i mai-
len skrive, ”at I Anmoder om veteranadresser”. Denne ser-
vice gælder direkte veteraner udsendt af Forsvaret. Skriv 
til fps@mil.dk.
Skal I have fat i lokale veteraner fra Beredskabet, kan I kon-
takte Beredskabsstyrelsens HR-center på mail hre@brs.dk 

og anmode om at få tilsendt navne og adresser på vetera-
ner udsendt i internationale missioner af Beredskabssty-
relsen.  Husk i anmodningen at skrive, hvad navnene skal 
bruges til lokalt.
Har I spørgsmål så kontakt Folk & Sikkerhed,tlf. 3314 7900, 
send os en mail på kontakt@folkogsikkerhed.dk eller klik 
ind på vor hjemmeside www.folkogsikkerhed.dk under 
Flagdag.

SÅDAN KAN DU FÅ FAT I DE LOKALE VETERANER I DIN KOMMUNE

Monumentet over Danmarks Internationale Indsats siden 1948


