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Tak for invitationen til denne markering af “Flagdag for Danmarks udsendte” og dermed markering 

af den indsats som vores soldater har gjort og gør i de Internationale Operationer. 

Mit navn er Kenneth Schytte Myrup og jeg er til daglig chef for Hærhjemmeværnsdistrikt 

Nordsjælland og ansvarlig for al militær indsættelse i Nordsjælland samt ansvarlig for alle aspekter 

af Hærhjemmeværnet og Hjemmeværnet i Nordsjælland. Det være sig af i form af den fredelige 

slags som daglig støtte til forsvaret, politi, beredskab, kommuner samt en lang række øvrige 

interessenter, men ultimativt også i forbindelse med terror, krise og krig. Hjemmeværnet i 

Nordsjælland er stærkt og stigende i antal og aktuelt har cirka 2300 mænd og kvinder taget 

beslutningen om frivilligt at være der for os alle sammen, når hjælpen er ønsket. Opgaverne er 

mange og komplekse, hvorfor vi stadig har behov for de, der ønsker en aktiv fritid i en frivillig 

organisation med mange spændende opgaver. 

Det er en stor ære for mig at stå her i dag og sammen hylde de mænd og kvinder, der har været 

udsendt for Danmark som soldater, politifolk, sygeplejersker, læger, beredskabsfolk, rådgiver og 

specialister. I fællesskab skal vi markere de udsendte og den forskel de har gjort. De påtog sig 

opgaven, også selvom den gennemføres langt væk fra hjemmet, under dårlige forhold og selvom 

det kan være farligt. Mindesmærket for landets faldne på Kastellet, de mange navne på væggene 

og den evige flamme taler deres tydelige sprog. 

Jeg står her ikke udelukkende som myndighedsperseon, men jeg er først og fremmest veteran 

med tre udsendelser til henholdsvis Bosnien og Afghanistan og det glæder mig at der over de 

sidste ca. 10 år er opbygget en national vilje til at markere de udsendtes indsats blandt ved den 

årlige flagdag. Lokalt er denne vilje også udtrykt og for det er jeg ikke alene glad, men også yderst 

taknemmelig og ydmyg overfor. Med flagdagen i efteråret – i dag  - bygges der videre på en flot 

tradition med markering af vitale begivenheder i Danmarks historie og udvikling. En anden sådan 

begivehed er markeringer af afslutning af ophør af anden verdenskrig i foråret – den 4/5 maj – . 

Begge markeringer giver os dedikerede lejligheder til at takke de, der har og for nogens 

vedkommende fortsat gør en stor indsats for Danmark. Når vi står her i dag, så markeres 

respekten overfor veteranerne, men veteranen får også mulighed for at sige tak for den positive 

opmærksomhed, der er. Samlet set udtrykker disse markeringer en fortsat forsvarsvilje som 

forudsætning for at man kan have et land, som man kan kalde for mit land. Det glæder mig at vi i 

- - på trods af normal dansk tilbageholdenhed evner med store ord og plads til følelser at vise 

taknemmelighed overfor hinanden. 

Som et af de fysiske tegn på taknemmelighed og følelser er der stiftet og uddelt medalje for 

international tjeneste fra 1948 – 2009. Vi har allerede en medalje for international tjeneste fra 

2010 og frem. Den nye medalje dækker dermed et hul i vores anerkendelse af dem, der har været 

udsendt for Danmark frem til 2009. Mange bærer denne i dag og kan bære den med stolthed i 

hjertet. 

I dag skal vi ære og mindes og vi skal især mindes de, der ikke er i blandt os længere. Flagdagen 

står også i alvorens tegn. Det er kun få år siden, Danmark led store tab. Unge mennesker blev 

dræbt. Familier bærer tunge savn.  

Jeg har været forskånet for direkte hårde ultimative handlinger, men har været indirekte vidne til 

tab, fortvivlelse, kammeratskab, handlekraft, skrøbelighed og stor styrke. Jeg har formidlet 

budskabet om tabet af Sohpia Bruun (vores første kvindelige soldat dræbt i kamp) d. 2. juni 2010 
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og set de mest hærdede mænd bryde sammen. Jeg har set fortvivlsen i øjnene på en kollega og 

underafdelingschef, mens vi fra Kabul via telefon fulgte kampen for at undsætte en række af hans 

soldater, der var blevet angrebet og såret af taleban i ly af en sandstorm. Jeg har mødt soldaten, 

der på tredje uge var indsat i Patrol Base Line ved Gereskh i Afghanistan. En indsættelse der fysisk 

betød patruljer i et ekstremt fjendtligt område i 15 af døgnets timer, overnatning under kummelig 

forhold, en krop der ikke kunne fordøje flere kalorier end der blev forbrugt og deraf medførte en 

tab på 11 kilo på tre uger. Men ikke desto mindre var soldaten afklaret for han var med sine 

kammerater. Jeg har set handlekraften ved den unge soldat og den unge sygeplejer, der 

resolut satte sit eget liv på spil for at hente en såret kammerat og efterfølgende redde dennes liv. 

Jeg har set skrøbeligheden ved soldater, der efter hårde kampe evaluerede og krøb sammen 

og delte deres indres tanker. Dette for næste morgen at stå op, gøre klar og gå ud af porten igen 

og vise enorm styrke. Som Kim Kristensen i sin bog ”Følg mig - - ledelse fra fronten” udtrykker 

det…..I morgen angriber vi igen. 

Vi veteraner kunne ikke gøre som vi gør uden familie, venner samt opbakning fra samfundet. Jeg 

kunne ikke stå hvor jeg står i dag uden at kunnet trække på den opbakning og forståelse. Derfor 

er denne dag ikke udelukkende en hyldest til de der tog beslutningen og drog af sted, men i lige 

høj grad også en tak og hyldest til de, der måtte bære afsavnet i kortere eller længere tid. 

Den beslutning der ligger bag, når et menneske lader sig udsende i en international mission, er en 

stor beslutning. Beslutningen om for nogen at drage afsted og for nogen at støtte op omkring 

dette, er for mig et udtryk for holdning, mod og vilje til at gøre en forskel. Det er værdier, der 

bærer et samfund, og som får det til at hænge sammen, specielt når det er truet på sin eksistens.  

Men det er en beslutning der sjældent går sporløst hen. 

For langt hovedpartens vedkommende kommer veteraner styrkede hjem som stærkere og mere 

komplette mennesker. Mennesker der kommer hjem med værdier og retning, og som er klar til at 

tage fat og gøre en forskel herhjemme. Nogle returnerer med ar på krop og sjæl. De fysiske mén 

påført i tjenesten er tydelig for os alle og vi bliver dagligt mindet om det og har derigennem 

mulighed for at udtrykke vores tanker og følelser. Arrene på sjælen går som regel i det skjulte og 

da alle veteraner i et eller andet omfang er ramt , så er det her - - efter min mening - - at vores 

fokus bør ligge. Derfor er det også glædeligt at der løbende og igen aktuelt drøftes tilførelse af 

flere ressourcer til området. 

Rundt om i landet er der mange initiativer for at forebygge og afhjælpe, dette både i som uden for 

Forsvaret. Mange af disse er landsdækkende og omfatter KFUM´s store arbejde med 

Soldaterrekration, Soldaterbo og Soldaterhjem samt veteranhjemmene. Veteranorganisationer som 

blandt andet Danmarks Veteraner leverer en kæmpeindsats i deres 18 lokalforeninger, herunder 

Nordsjælland. De danske soldaterforeninger yder via blandt regionale initiativer og de 54000 

medlemmer er en værdifuld base for virke til støtte og gavn for veteraner. Oveni dette har især 

idrætsområdet markeret sig som et udviklingsområde, hvor mange veteraner med såvel fysiske 

som psykiske ar har kunnet genfinde kammeratskabet, handlekraften og styrken. Senest har 

Danmark, i rammen af Forsvarets paraidrætsprojekt for fysisk og psykisk skadede, haft en større 

delegation ved Invictus Games i USA med en lang række medaljer som resultat. Lokalt ses bland 

andet initiativer som deltagelse i FC Granatchok samt Veteranstøtte og Niels Blok tilknyttet 

Københavns Universit og Skovskolen i Fredensborg. 
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I de 13 kommuner i Nordsjælland er vi ca. 2500 veteraner ud af ca. 30000 på landsplan inden for 

Forsvaret. Dermed har området bidraget markant til den samlede indsats, hvilket er prisværdigt. 

Dette gør også at ansvaret for at støtte op er desto større og bør være magtpåliggende - - ikke 

alene på vores mærkedage, men også i hverdagen. 

 

Ved Hjemmeværnet i Nordsjælland gør vi plads til alle - - både i vores daglige organisation og den 

frivillige del. Vi har plads til veteranen med de synlige som de skjulte ar og vi gør alt for at skabe 

de bedste rammer for en aktiv tjeneste på det niveau, hvor den enkelte kan være med.  

Tak for en fantastisk indsats alle sammen. Jeg ønsker jer en god flagdag. Tak for ordet. 


