


Gennem Ild & Vand er en mobil interaktiv formidlingsudstilling, der handler 

om danske udsendte soldater, sundheds- og beredskabsfolk samt politi siden 

1948.

Gennem Ild & Vand er et projekt i regi af den folkeoplysende forening Folk & 

Sikkerhed og sætter fokus på Danmarks internationale missioner fra 1948 og 

frem til i dag. Det sker gennem personlige kortfilmsfortællinger, faktuel viden 

og forskellige artefakter.

Du kan udover at høre de udsendtes personlige fortællinger, bl.a: 

• Tage på VR-tur, på træningsmission i Irak og på øvelse  med 

 Jægerkorpset og Frømandskorpset.

• Prøve Gennem Ild & Vands fysiske test med udrustning på.

• Spille brætspillet Gennem Ild & Vand og løse verdens krige, 

 kriser og katastrofer.

Udstillingen har siden 2019 besøgt mere end 20 kommuner - og bliver 

løbende opdateret med baggrund i erfaringerne.

Gå Gennem Ild & Vand med 
Danmarks udsendte siden 1948



GENNEM ILD & VAND har besøgt
 

Randers bibliotek

Guldborgsund bibliotek 

Aabenraa Bibliotek 

Skive Bibliotek

Borgen Indkøbscenter, Sønderborg 

DGI Huset Vordingborg

Glostrup Bibliotek

Garderhøjfortet, Gentofte

Københavns Rådhus 

Lyngby Storcenter 

Industriens Hus, København 

Slagelse

Vingsted Hotel og Konference Center 

Kolding Bibliotek

 Holstebro (åbent hus hos JDR)

Aalborg (Nordkraft) 

Holstebro (Slagteriet) 

Panzermuseum East

Korsør (Maritime Dage) 

Frederiksberg Rådhus

Fredericia, Sundhedshuset 

Rønne (Campus) 

Københavns Professionshøjskole (Sigurdsgade) 

Københavns Professionshøjskole (Campus Carlsberg) 

Odense Hovedbibliotek



Gennem Ild & Vand er en del af et større 
formidlingsprojekt, der hedder: Udsendt Af Danmark. 

Udsendt Af Danmark blev søsat i forbindelse med Danmarks 70 års jubilæum 
for internationale missioner i 2018 og Flagdagens 10 år jubilæum i 2019. 
Flagdagen foregår den 5. september og er en national flagdag, hvor Danmark 
anerkender udsendte til krig, kriser og katastrofer siden 1948.

”Projektet er blevet rigtig godt modtaget! Af både veteranerne selv, 
men i den grad også af folk, der ikke kendte noget til den verden in-

den. Der kommer fortællinger frem som aldrig er blevet fortalt!” 
- Ann-Christina Salquist, projektleder

”Vi har forældre der skriver; Tusind tak, nu forstår jeg bedre min søn. 
Eller de [veteranerne] vender selv tilbage og siger; tusind tak, jeg har 
fået den anerkendelse, jeg har drømt om – eller som jeg ikke vidste, 

jeg havde behov for!” 

“Det er utroligt at opleve, hvor stor betydning det har for den enkelte, 
der fortæller historien, men også for alle de andre, der ser med.”

Gennem Ild & Vand ønsker at skabe en mere nuanceret 
formidling omkring Danmarks internationale aktiviteter og den enkelte ud-
sendt, og herigennem øge forståelsen af de mænd og kvinder, der vælger at 
lade sig sende ud til krig, kriser og katastrofer på vegne af Danmark. 

Gennem Ild & Vand ønsker at bidrage som platform til det lokale 
veteranarbejde via kommunernes veterankoordinatorer og andre 
kontaktpersoner, herunder at bidrage til at synliggøre kommunens 
veteranpolitik. 

“Fantastisk, at i kommer. Vi føler også, at det er vores udstilling”
- Lokal veteran i Skive.

kontakt@udsendtafdanmark.dk 
www.udsendtafdanmark.dk 



UNDERVISNINGSMATERIALE & BRÆTSPIL

Undervisningsmaterialet henvender sig til 7.-10. klasse og til gymnasieniveau. 

Materialet er bygget op af kapitler og opgaver, som du, som lærer, kan til- og 
fravælge. Der er en naturlig progression i materialet. Det egner sig således som 
et forløb eller som en ramme til et forløb. 

Brætspillet er udviklet til brug i undervisningen. Brætspillet gør international 
sikkerhedspolitik spændende, sjovt og lettere tilgængeligt for eleverne.

Spillet er testet på mere end 3000 skoleelever fra hele landet. 
De var vilde med det.  

”Det er altså sejt. Tænk, at vi har haft danskere så mange steder i 
verden!” 

- Valdemar. Elev i 8. klasse.

Brætspillet kommer i klassesæt af seks spil, hvilke svarer til, at 30 elever kan 
spille på én gang. Det kan også købes enkeltvis til privatpersoner.

Brætspillet indgår i undervisningsmaterialet, men kan også bruges 
separat. Der er lavet 45 min. og 90 min. forløb til brug i forbindelse med 
brætspillet. 

Læs mere:


