
Takkeord til soldaten er en lille gave til en soldat, du 
gerne vil glæde. De gode ord er en anerkendelse til 
de danske soldater, som har været i udlandet og tjent 
Danmark. Og ord og billeder er gode at have med 
sig, uanset om man selv er soldat eller civil, er ude på 
mission eller hjemme i Danmark, er glad eller i sorg. 

Giv bogkortet som bog eller hæng det på en anden 
gave som kort.

Bogkortene i En Gave fra Karen-Schultz er en serie 
nummererede små bøger skrevet til mennesker og 
anledninger.
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takkeord til soldaten

Længe har jeg vidst, at denne lille bog en dag ville fin-
des. For jeg har tænkt, at den danske soldat er på opga-
ver så fjerne for os andre, at vi kan ske at overse det 
særlige og risikofyldte arbejde, soldaten udretter. – Og 
så skulle den lille bog eksistere, så vi kan vise vores 
anerkendelse og få sagt en personlig tak.
 Længe har jeg også vidst, at soldaten mærker et stort 
savn ved at være afsted. Udlængsel bliver til hjemlæng-
sel …. En stor byrde er det særligt for den soldat, der 
bliver såret – fysisk eller psykisk.
 Og længe har jeg tænkt, at for familie og kammera-
ter er det en ensom sorg, når soldaten betaler den høje-
ste pris.
 Under byrden og i sorgen er det afgørende at mærke, 
at soldatens gerning gav mening.
 Vi skal derfor huske at belønne soldaten ved person-
ligt at få sagt tak. Tak  for at løbe risikoen. For at bære 
byrden. For at være med til at skabe mening for os og 
for verden.

Karen Schultz
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»Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen,  
er der et tidspunkt.
En tid til at fødes, en tid til at dø.
En tid til at plante, en tid til at rydde.
En tid til at slå ihjel, en tid til at helbrede.
En tid til at rive ned, en tid til at bygge op.
En tid til at græde, en tid til at le.
En tid til at holde klage, en tid til at danse.
En tid til at sprede sten, en tid til at samle sten.
En tid til at omfavne, en tid til ikke at omfavne.
En tid til at opsøge, en tid til at miste.
En tid til at gemme hen, en tid til at kaste bort.
En tid til at rive itu, en tid til at sy sammen.
En tid til at tie, en tid til at tale.
En tid til at elske, en tid til at hade.
En tid til krig, en tid til fred.«

Bibelen, Det Gamle Testamente
Prædikernes bog, kap. 3



Hun trøster sig med, at det er disse lokaler, disse toilet-
ter, disse vandpumper og daddelplantager og afvan-
dingsprojekter, der vil stå tilbage, når de danske styrker 
ikke længere er i Irak . Genopbygningsenheden vil have 
en lille del af æren for, at Irak måske engang kan blive et 
bedre sted at være. 
 Paraden er ikke noget, børnene er stillet op i til ære 
for de dansker styrker, der har bygget dem et nyt klas-
selokale. Det gør de hver uge. Og stemningen er god, 
børnene hygger sig, det er næsten som at se danske børn 
løbe rundt i skolegården. 
 Det virker. Maibritt er glad. Yes. Føler tilfredsstillel-
sen ved at have gjort gavn. 

Journalist Johanne Pontoppidan Tuxen i artikel om 
soldaten Maibritt på mission i Irak, 2006

Politiken 29. juli 2007 



»In war, you don’t fight for your country.  
You fight for the man beside you«
  Ukendt

»Der kan være kriser, hvor savnet af kærester 
og familier bliver meget stærkt, men de bliver 
klaret med godt kammeratskab.«

Sergent Steffen H. Rasmussen, stationeret i FN-styrker-
nes hovedkvarter i Kiseljak, Bosnien-Hercegovina.

Ritzaus Bureau 30. marts 1994 



»For nogle måneder sider besøgte jeg vore 
soldater i Afghanistan. Jeg er imponeret 
over, hvad de har udrettet. Vi kan være stol-
te af dem. De yder en dygtig indsats for at 
skabe sikkerhed og et bedre liv for den loka-
le befolkning. De gør Danmark ære.«

Statsminister Anders Fogh Rasmussen i nytårstalen den 
1. januar 2009



»Du kæmper i verden for frihed og fred,
når andre gir op, bliver du viljefast ved.
Du følger os ind i den yderste nød
og kalder os ud af den inderste død.«

Du satte dig selv i de nederstes sted
Tekst: Hans Anker Jørgensen, 1986
Melodi: Merete Wendler, 1986

»Men så kan man sige, skal min mand slås 
ihjel for nogle majsmarker? Det ved jeg ikke, 
men han kæmpede i hvert fald for en bedre 
verden.« 

Susie Storrud, enke til major Anders Storrud, dræbt i 
Afghanistan

Politiken den 6. september 2008



»Selvfølgelig savner jeg dem derhjemme. Men savnet 
styrer ikke min tilværelse. Jeg ved, at de tænker mere på 
mig, end jeg tænker på dem. Jeg har simpelthen for travlt 
til at tænke på det hele tiden. Jeg har ikke fortrudt, at jeg 
er taget herned. Tværtimod. Det er en stor oplevelse at 
se alle de mennesker, der vinker til os, og det er en stor 
følelse at vide, at jeg gør en forskel for dem. 

 Men det betyder også meget for os udsendte, at der er 
opbakning til vores mission derhjemme, både i befolk-
ningen og politisk. Det tegner til, at alle partier i Folke-
tinget på nær to vil støtte en forlængelse af missionen i 
yderligere seks måneder. Men hvis min indsats ikke skal 
være forgæves, kræver det en mere langsigtet beslut-
ning. Seks måneder gør ingen forskel i et så forarmet 
land som Irak. Vi skal have tålmodighed og huske, at det 
tog os flere hundrede år at skabe vores samfund. 
 At tro, at Irak vil blive et demokrati efter vestlig måle-
stok på så kort tid, er utopi. Vi må gøre det her arbejde 
færdigt på en ordentlig måde. Ja, man kan diskutere om 
det at starte krigen kan retfærdiggøres, men man kan 
ikke retfærdiggøre at lade Irak og dets befolkning i stik-
ken nu.« 

Daniel Riisager, officer, og i Irak på sin første interna- 
tionale mission. I brev fra Irak, redigeret af Louise  
Münter og Marie Sisse Sørensen 

Berlingske Tidende 17. oktober 2004



»De reagerede forbilledligt, og var så roligt som var det 
en øvelse hjemme. Det var et spørgsmål om at overleve 
eller ikke overleve. 
 De syv kampvogne affyrede i alt 70 granater  
›og jeg ved, at de ramte,‹ siger Carsten Rasmussen.« 

Eskadronchef, major Carsten Rasmussen roser sit mand-
skab efter halvanden times ildkamp i Bosnien 1994. Den 
danske indsats blev senere kendt som ›Operation Bølle-
bank ‹

Berlingske Tidende 1. maj 1994



»At se glæden i øjnene på en gammel mand 
som er ovenud taknemmelig, fordi vi har 
hjulpet med at reparere det lokale elektrici-
tetsværk, så han kan få strøm til to 60-watts-
pærer i sit hus. Det er det hele værd.«

Dansk soldat i Feyzabad, Afghanistan 2008

Politiken den 18. august 2008 



»De her soldater er jo en stor familie. De har 
levet sammen, sovet sammen, grint sam-
men og grædt sammen i fem måneder. Der-
for er det også for kammeraterne et kæmpe 
tab. Det er jo allerværst for familien, men 
for kammeraterne er det her også noget, 
der gør virkelig, virkelig ondt.«

Søren Gade, forsvarsminister. Efter tabet af en dansk 
soldat i Afghanistan.

Jyllandsposten 4. december 2008 

»Kæmp for alt, hvad du har kært,
dø, om så det gælder!
Da er livet ej så svært,
døden ikke heller.«

Altid frejdig, når du går
Tekst: Chr. Richardt, 1867
Melodi: Dagen går med raske fjed



»Jeres vilkår blev barskere og kom tættere 
på krigens rå virkelighed end i nogen tidli-
gere dansk FN-operation, men I har gjort 
det godt. (…). I har således endnu engang 
skabt respekt om den danske soldat, her-
hjemme såvel som internationalt.«

Generalmajor K.G.H. Hillingsø i en takketale for det 
første kompagni danske soldater, der vendte hjem fra 
FN-tjeneste i Bosnien-Hercegovina 

Berlingske Tidende 23. april 1993



»Angrib, angrib, angrib, og selv om vi bliver 
ramt hårdt, så angriber vi igen i morgen.«

Kim Kristensen, bataljonschef for Afghanistan hold 4, 
2007-2008 

Kim Hundevadt: I morgen angriber vi igen



»Jeg kan godt lide kammeratskabet og ople-
velsen af andre kulturer, og da det jo langt 
fra er sikkert, at der overhovedet skal flere 
danske soldater til Irak efter dette hold, var 
vi nogle stykker, der, straks vi kom hjem fra 
Kosovo, besluttede hurtigt at tage af sted igen 
for at få den oplevelse med.«

Marlene Tidselbak, panserinfanterist. På vej til Irak. Har 
tidligere været på tre missioner til Bosnien-Hercegovina  
og en mission til Kosovo

Jyllandsposten 5. februar 2005



»Jeg har haft samvittighedskvaler over min 
beslutning. Men hvis jeg ikke tager af sted, 
er der en anden, som skal. Nu kommer jeg 
ned til det, livet virkelig handler om. Nem-
lig det at være menneske på godt og ondt 
mellem fødsel og død.«

Jes Rønn Hansen. Feltpræst hos de danske soldater  
i Irak

Kristeligt Dagblad 13. februar 2004

»Som professionel soldat går mine tanker 
til de efterladte, der nu står foran en svær 
tid. Hvilken smag ville de have i munden, 
og hvilke følelser ville de have, hvis vi trak 
os ud? Jeg tror på, at vi gør en forskel og 
er med til at skaffe ordentlige leveforhold 
for den afghanske civilbefolkning ved vores 
indsats.«

Dansk soldat Peter Andersen, der snart drager til  
Helmand-provinsen igen 

Politiken 1. december 2007



»Der er et yndigt land,
det står med brede bøge
nær salten østerstrand.
Det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark,
og det er Frejas sal.

Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler
sin top i bølgen blå.«

Tekst: Adam Oehenschläger, 1819
Melodi: H. E. Krøyer, 1835
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