Den nationale flagdag 5. september 2011 blev en succes
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MONUMENT FOR DE LEVENDE
OG DE faldne veteraner

Der var opstillet soldater, politifolk
og beredskabsfolk på paradepladsen foran monumentet

Af Claus Arboe-Rasmussen

Folk og Forsvar, Nørre Voldgade 27 A.st., 1358 København K

Tæt på 100.000 danskere har siden
1948 været udsendt på internationale missioner. 108 af dem kom ikke
med hjem i live. Nu har de levende

og de faldnes pårørende fået et sted
at mindes de værdier, de har været
med til at kæmpe for. Under overværelse af HM Dronningen, den kongelige familie, statsministeren, flere
ministre og folketingsmedlemmer
samt de opstillede soldater, fanebærere og tilskuere, blev Monumentet

for Danmarks udsendte indviet på
en for alle værdig måde.
I læ af Kastellets volde stod Monumentet beklædt med grå granit fra
Paradisbakkerne på Bornholm og
forsynet med lyssøjler, der også viser
vej i den mørke tid. Omkranset af

flere hundrede drivvåde fanebærere
og tilskuere, tog Danmark imod sit
nye samlingssted, hvor sorg og glæde
kan forenes med frihed, ligeværd og
medmenneskelighed.

Fortsættes på bagsiden...

HM Dronningen indviede det Nationale Monument i Kastellet og deltog i velkomstparaden på Christiansborg. Her ses
Dronningen sammen med forsvarsministeren, forsvarschefen,
Dronningens adjudant samt chefen for Livgarden.

KØGE
Livgardens Tambourkorps satte takten, da Køge og Omegns Garderforening suppleret med marineforeninger og hjemmeværnsfolk marcherede
gennem byen. På Køge Havn talte

borgmester Marie Stærke, og der
blev holdt et minuts stilhed for de
faldne. Henrik Agerlin fra Garderforeningen talte om Monumentet i
Kastellet.
C SØNDERBORG
På Rådhustorvet i Sønderborg markerede man den Nationale Flagdag
og samlede flere hundrede mennesker omkring Alspigen sammen
med marchkolonnerne fra Hærens
Sergentskole og suppleret med sækkepibemusik fra Sønderborg Pipes
and Drums. Garnisionskommandant Viggo Ravn uddelte Forsvarets
fortjenstmedalje, og man mindedes
Jacob Steen Lund Olsen, der netop
var død i Afghanistan. Borgmester
Aase Nyegaard talte om Sønderborg
og Sergentskolen, og sergent Stefano
Manele fra Trænregimentet, der har
været udsendt to gange, talte om familierne til de efterladte. Det hele
blev omkranset af flotte faner fra
Garnisionens Kontaktudvalg.

AALBORG D
Begunstiget af flot vejr markerede
Aalborg på vanlig flot vis den nationale Flagdag. Der var uniformer i
mange farver, flotte faner og mange
mennesker langs ruten, da de mange
deltagere fra Trænregimentet, Hjemmeværnet, Politiet, Beredskabsforbundet og Air Transport Wing Aalborg etc. marcherede gennem byen
og lagde krans ved Soldatens Sten.

C VARDE
Feltartilleri- og Luftværns
artilleri
foreningerne, De Blå Baretter, Dansk
Artilleriregiment etc. marcherede
gennem Varde til torvet, hvor der
var opstillet en selvkørende haubits
og en 105 mm haubits, der blev brugt
som signalkanon. Der var bl.a. taler
af Vardes borgmester Gylling Haahr.

BORNHOLM D
Vejret var ikke lige med bornholmerne, da de markerede Flagdagen for
3. gang i Rønne. Men der var masser
af uniformer og vejende faner. Folk
& Forsvars lokalformand Johnny G
Larsen og viceborgmester Colberg
Jensen talte.
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DRAGØR D
Borgmester Allan Holst bød velkommen til de mange veteraner, der havde taget mod kommunens invitation.
Der var taler af Claus Arboe-Rasmussen fra Folk & Forsvar og Søren
Konradsen fra Søværnet. Begge er
med sammen med Bent Kofoed Hansen i Lokalprojektgruppe Dragør, der
har taget initiativet til markeringen
af Flagdagen i Dragør. Borgmester
Holst lovede, at kommunen fremover
overtager ansvaret for, at veteranerne bliver indkaldt og dagen markeret. Afslutningsvis tog man Dannebrog ned foran rådhuset.
C FREDERIKSBERG
Kulturminister Per Stig Møller,
Frederiksbergs borgmester Jørgen
Glenthøj, generalmajor Per Ludvigsen og forbundsformand Flemming
Vinter satte sammen med Søværnets
Tambourkorps og Livgardens Tambourkorps en flot markering og hyldest til de udsendte. Frederiksberg
kommune, der huser et af landets
tre veteranhjem, har været den første kommune til at udforme en veteranpolitik. På Frederiksberg Rådhusplads markerede man Flagdagen
i silende regn og en flot ramme med
massevis af faner og en opstillet F16
jager.

ODENSE D
Totalforsvarsregion Fyn-Syd-og Sønderjylland markerede Flagdagen
med en højtidelighed ved mindestenen i Ansgars Anlæg.

SILKEBORG A
Silkeborg benyttede Flagdagen til at indvie deres egen lille mindesten under
overværelse af lokale og faner.

C FREDERICIA A
Borgmester Thomas Banke talte på
Flagdagen i Fredericia foran Den
tapre Landsoldat

SKIVE A
Garnisionskirken i Skive var fyldt til sidste plads.

C JYLLINGE A
Garderforeningerne i Roskilde, Frederiksborg Amt, Frederikssund,
Roskilde samt Telegrafregimentets
Soldaterforening markerede Flagdagen på kirkegården i Jyllinge. Her
er der også en mindesten for soldaten Jens Jørgensen, der i 1864 døde
efter deltagelse i slaget ved Dybbøl.
Som skik sættes der altid en fane i
graven, hver gang flaget hejses på
kirkegården.
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Leder

DEN NATIONALE
FLAGDAG BLEV EN
DANMARKSSUCCES
Af Frank E. Andersen,
formand for Folk & Forsvar

Selvom vejret ikke alle steder viste sit smilende
ansigt, blev den nationale Flagdag en succes.
Ikke blot røg Dannebrog til tops i en stor del af de
98 kommuner, Folk & Forsvar havde kontaktet,
men også lokalarrangementer og busdrift forstod
signalet om at anerkende og ære vore veteraners
indsats. Godt gået Danmark.

og mig, med stolthed og ydmyghed kunne læse
og høre om den danske indsats i det kommende
informationscenter eller klikke os ind på den

I år blev en del af fokus sat på indvielsen af det
Nationale Monument i Kastellet, hvor HM Dronningen sagde det officielle Danmarks tak. Trods
silende regn var der både værdighed og glæde tilstede i det velvalgte, fredfyldte hjørne af Kastellet. Her kan vi andre nu komme for at finde rum
og tid for eftertanke, når vi skal læse de mange
navne på den granitgrå flade, men også for med
stolthed at ranke ryggen og se, hvad Danmark
formår, når det drejer sig om anerkendt international indsats.
Monumentet har sat punktum for fortidens forsømmelser. Nu er det fremtiden, det gælder. Her
vil skolebørn, turister, veteraner eller blot dig

internetbaserede portal. Monumentet rækker
nemlig fremad og inviterer med Æblehave og
granitbænke til stille eftertanke eller glade smil.
Danske veteraner er hermed sat på landkortet.
Både det danske og det internationale, og er et
naturligt element i vor aktivistiske udenrigs- og
sikkerhedspolitik.
Ser man på Danmarkskortet her i Flagavisen,
har en stor del af de 98 kommuner forstået vort
budskab. Nogle er med for første gang. Andre har
været med alle de tre gange, vi hidtil har kunnet
markere den Nationale Flagdag. Folk & Forsvar
vil gerne sige tak til de mange kommuner, der
har forstået det vink med en flagstang, vi sendte
dem op til Flagdagen . Vi vil ikke pege fingre af
de kommuner, der fortsat ikke har forstået budskabet. At Dannebrog naturligvis skal hejses ude
lokalt, når vi har en National Flagdag. Men vi
håber og tror på, at denne Flagavis nr. 2. måske
maner til eftertanke, så vi den 5. september 2012
kan sætte flag overalt på Danmarkskortet.

Det var drivvåde fanebærere, der
holdt Dannebrog i den silende regn

udsendt er et menneske. Et menneske med et navn, en identitet, med
drømme, et menneske med familie,
som statsministeren udtrykte det.
108 navne står knivskarpt på den
grå granitflade. De dækker indsatsen i 52 lande. Fra Svend Aage Rasmussen, der døde under FN-tjeneste
i Israel i 1956 til Jacob Sten Lund
Olsen, der døde i Afghanistan den 3.
september 2011.

ydet en indsats for Danmark. Om det
er soldater, politifolk, beredskabsfolk
eller sundhedspersonale. Alle har
haft del i byrden. Folk & Forsvar
kan glæde sig over den store opbakning over hele Danmark, for her for
tredje gang, at være med til at anerkende og ære vore veteraner. Som
det fremgår af denne Flagavis 2. har
også en meget stor del af de 98 kommuner forstået budskabet og hejst
flaget og lavet lokalarrangementer.
Tak for det.

Det suppleres senere med et informationscenter og en internetbaseret
portal om Danmarks internationale
missioner.

Fortsat fra forsiden
-Tak til de mange, der har påtaget sig
det personlige kald, uselvisk at gøre
en indsats for Danmark, der nytter
noget. De gør og har gjort Danmarks
navn ære. Her kan pårørende og efterladte i et fredfyldt hjørne af Kastellet finde rum til eftertanke. Her
kan vi andre ære dem, der gjorde en
indsats. Her står også navne på de,
der betalte den højeste pris. En stor
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tak fra Danmark, sagde HM Dronning Margrethe, da Dronningen indviede det Nationale Monument på
Flagdagen den 5. september.

EN TID, ET STED, ET MENNESKE

Kunstneren Finn Reinbothe har udformet Monumentet, der består af
tre afdelinger.
-En Tid, Et sted og Et Menneske,
der minder os om, at der bag hver

Det officielle Danmark sagde på en
regntung mandag i september tak
til de mange, der gennem årene har
Kolofon:
Flagavisen er udgivet af den forsvars- og
sikkerhedspolitiske organisation
Folk & Forsvar
Nørre Voldgade 27. A.st.
1358 København K
tlf. 3314 7900
mail.folkogforsvar@fkfr.dk
hjemmeside www.folkogforsvar.dk
Tak til Forsvarets MedieCenter, www.
soldater.dk samt respektive lokale fotografer.
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