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1. INTRODUKTION 

I 90-erne blev Danmark en aktiv medspiller i internationale militære konflikter, som også 

omfattede troppeindsættelser i krigszoner, både på Balkan (ex-Jugoslavien), Irak og 

Afghanistan. 

Det danske rigsfællesskab omfatter Danmark, Færøerne og Grønland, men rekrutteringen af 

soldater foregår kun i Danmark. Færinger, som flytter bopæl til Danmark, bliver dog alle 

indkaldt til session, men de kan blive fritstillet, om de kan bevise, at de har boet henholdsvis i 

Grønland eller på Færøerne i ti år (Lovbekendtgørelse nr. 225 af 13. marts 2006, 

Værnepligtsloven, §1 stk. 3).  

Færinger bliver ikke registrerede som færinger i forsvaret, som også fremgår af svar på en 

mail fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse. 

Vi kan desværre ikke hjælpe dig med svar på hvor mange færinger der er ansat i det 

danske forsvar. Det skyldes at vi ikke må registrere på etnicitet og derfor heller ikke 

kan opgøre hvor mange af vores ansatte som er færinger (Forsvarsministeriet 

Personalestyrelse, svarmail, 8. juli 2015). 

Veterancentret oplyser dog, at de har registreret, at ti veteraner har adresse på Færøerne. 

Forsvaret registrerer ikke om ansatte i Forsvaret er færinger. Afledt af dit spørgsmål 

kan jeg dog tilkendegive at der er 10 veteraner registreret som bosiddende på 

Færøerne. Disse er ikke nødvendigvis fødte færinger (Veterancentret, svarmail 24. juli 

2015).  

Dette antal kunne indikere, at Veterancentrets registrering er ret mangelfuld. I min research 

har jeg snakket med veteraner, med bopæl på Færøerne, som har deltaget i Irak, Kosovo og 

ex-Jugoslavien, men som er valgt fra, da jeg har koncentreret mig om Afghanistan. I min 

undersøgelse har jeg interviewet 5 færøske veteraner på Færøerne, som ville svare til 50% af 

de registrerede hos Veterancentret og det er usandsynligt. Antallet veteraner på Færøerne er 

sandsynligvis betydeligt højere, men flere undersøgelser må til for at nå et mere nøjagtigt tal. 

Krig er noget, som ligger meget fjernt for færinger, som ikke er vant til militær. Den eneste 

synlige militære tilstedeværelse har været en radarstation, som nu er nedlagt, og en 

marinestation, som nu også er nedlagt. Inden den store omlægning til Arktisk Kommando var 
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den danske tilstedeværelse organiseret under Færøerne Kommando. Militært personel var dog 

ret usynligt i bybilledet, og er i dag næsten ikke eksisterende. 

Som den første færøske journalist rejste jeg i 2010 til en krigszone, for at følge en færøsk 

soldat i Helmand provinsen i Afghanistan. I den forbindelse fandt jeg ud af, at der havde 

været en hel del færinger udsendte. 

Efter hjemkomsten til Færøerne forsøgte jeg at samle nogle færøske veteraner, som havde 

været i Afghanistan. Det lykkedes at samle seks af dem, og vi var samlede en eftermiddag, 

hvor de uformelt fortalte mig og hinanden historier. Det slog mig, at flere af dem havde været 

udsat for voldsomme oplevelser, som ikke var blevet bearbejdet i nævneværdig grad. De 

snakkede om mareridt, søvnløshed og rastløshed. 

Jeg undersøgte om det fandtes nogle tilbud til veteranerne på det tidspunkt på Færøerne, men 

det fandtes ikke. Derimod fandtes der et ret udbygget beredskab i Danmark, som dog i danske 

medier blev kritiseret for at være utilstrækkeligt. 

Jeg fik arrangeret et møde mellem den færøske lagmand, Kaj Leo Johannesen, og de fem 

veteraner, men det skulle vise sig at være mere besværligt end ventet. Der måtte megen 

overtalelse til, da lagmanden undskyldte sig med, at udenrigspolitik var et dansk anliggende, 

som han ikke kunne blande sig i. 

Ad flere omgange har man i Danmark diskuteret nødvendigheden af et effektivt beredskab i 

forbindelse med, at soldater vender hjem fra krigsområder. Flere tiltag er iværksat i 

forbindelse med Veteranpolitikken fra 2010, men Færøerne og færøske veteraner bliver ikke 

nævnt i den forbindelse.  

Det er derfor de færøske veteraners situation i henholdsvis i Danmark og på Færøerne jeg har 

sat mig for at undersøge nærmere, for at se om der er en forskel i hvordan de klarer sig efter 

endt udsendelse. 

 

Problemformulering 

Er der sammenhæng mellem hvor færøske veteraner bosætter sig og 

hvordan de klarer sig? 
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Jeg har i den forbindelse interviewet færøske veteraner bosiddende både i Danmark og på 

Færøerne. Fem af veteranerne bor i Danmark, fem på Færøerne. Jeg definerer en færing som 

en person, der føler sig som færing og har færøsk som førstesprog.  

Som teori har jeg inddraget både dansk og international forskning, som kan være relevant for 

problemformuleringen, og som kan give generel information angående problematikker 

vedrørende hjemvendte veteraner, som skal reintegreres i civilsamfundet. Der kan være 

personlige barrierer de skal over, inden de søger hjælp, de kan løbe ind i sociale og familiære 

problemer, da de har ændret adfærd og personlighed. Nogle veteraner har det meget svært 

med denne overgang, og bliver de ikke mødt af de rigtige tilbud og foranstaltninger kan de 

havne i store personlige problemer med sygdom, isolation og misbrug til følge. Det fremgår 

blandt andet af en undersøgelse fra SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd), som 

bestod af seks delrapporter, hvor den første kom i 2010 og den sidste i 2012. 

”Både hjemvendte og pårørende oplever, at den hjemvendte er forandret efter en 

udsendelse, hvilket afføder en række problemer i forbindelse med at genfinde den 

vante plads i familien. Det opleves som en svær overgang at træde ud af sin ’militære 

familie’ og ind i sin rigtige, den civile familie. Særligt fremhæves det ’at stå til 

regnskab’ for familien og den til tider manglende anerkendelse fra samfundet og 

medier som to aspekter, der i høj grad påvirker den hjemvendtes oplevelse af tiden 

efter en udsendelse. Reintegration i de nære relationer og det offentlige samfund 

synes at være en udfordring for den hjemvendte” (Kofod et al., 2010, delrapport 1, p. 

9). 

Denne forholdsvis nye danske undersøgelse er også meget relevant for de færøske veteraner, 

som har været samme krig som de danske veteraner, men mødes af to helt forskellige 

samfund hvad angår tilbud og social anerkendelse, enten de bosætter sig på Færøerne eller i 

Danmark. 
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2. TEORI 

Der findes ingen forskning, som fokuserer specifikt på færøske veteraner, og derfor må der i 

den teoretiske del tages udgangspunkt i undersøgelser, som behandler generelle 

problematikker, som kunne være relevante for alle veteraner. 

Der foreligger rimelig megen forskning på området, men jeg må på bagrund af specialets 

omfang, begrænse mig. Jeg vil begrænse mig til undersøgelser, som fokuserer på hjemvendte 

veteraners mentale tilstand, hvilke udfordringer de møder, hvordan de håndteres og hvilke 

redskaber mangler eller er effektive, når veteranen skal reintegreres i det civile samfund. Jeg 

vil inddrage nyere danske undersøgelser på området, men også internationale undersøgelser, 

for at give min egen et større perspektiv. 

Jeg har opdelt teoriafsnittet i tre dele, som bygger på kategorierne, som er udviklet i 

startkodelisten (Fig. 2, p. 35), og som dannede udgangspunkt for den deduktive kodning. 

Opdelingen, ”Sociale forhold”, ”Psykisk tilstand” og ”Behandling”, griber dog til en vis grad 

ind i hinanden, specielt når det kommer til afsnittet ”Psykiske tilstand”. Den psykiske tilstand 

indgår for en stor del også i de andre afsnit, da det er et gennemgribende tema for hele 

problematikken. 

Der findes rimelig megen amerikansk forskning af veteraners tilbagevending til det civile 

samfund efter en udsendelse til en krigszone. Der må dog i dette speciale tages forbehold for, 

at der kan være andre faktorer som gør sig gældende for amerikanske soldater end for de 

danske, men generelt handler det om hvordan mennesker klarer omstillingen fra krigszone til 

et fredeligt civilt samfund. 

 

2.1 Sociale forhold 

Becky Corazalla lavede i 2013 en kvalitativ undersøgelse, “Assessing the needs of veterans 

during the transtion process from the military to civilian life”, af 18 amerikanske veteraner 

mellem 18 og 35 år, hvoraf de 15 deltog i fokusgrupper, mens 3 deltog i single interviews. 

Formålet med undersøgelsen var at belyse udfordringerne veteranerne står over for, når de 

efter endt udsendelse igen skal indgå i det civile samfund (Corazalla, 2013, p. 3), som er et 

meget relevant spørgsmål i forhold til min egen problemformulering. De kvalitative 

interviews i Corazallas undersøgelse er bygget op om fire temaer: a) forventninger til det 
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civile samfund, b) formål, c) alkohol, d) hvordan veteranerne har det med at udtrykke følelser 

(ibid., p. 30).  

I Corazallas undersøgelse fremgår, at når forventningerne ikke bliver opfyldt, længes 

veteranerne tilbage til den mere strukturerede hverdag i militæret. Den første tid hjemme er 

fantastisk, da de pludselig får en masse fritid, men efterhånden kommer virkeligheden og 

kravene fra samfundet. Flere af veteranerne føler sig forladte og misforståede og savner 

soldaterkammeraterne (ibid., p. 31). Hjemkomsten føles som et kulturchok, da blandt andet 

ordrer, som en gang gav mening, nu opfattes helt anderledes, og veteranerne har svært ved at 

finde en mening med livet (ibid., p. 37). Flere veteraner har også alkoholproblemer (ibid., p. 

57), de isolerer sig, undertrykker problemer (ibid., p. 44) og begraver sig i arbejde (ibid., p. 

45).  

Hvordan man oplever hjemkomsten og samfundet omkring sig er også en vigtig del i min 

undersøgelse, som fokuserer på hvordan veteranerne klarer sig i samfundet. Respondenterne i 

Corazallas amerikanske undersøgelse har det til fælles, at de savner forståelse i den civile 

omgangskreds og sine kammerater fra hæren (ibid., p. 51), som netop forstår dem bedre en de 

civile. Nogle af forhindringerne med at tilpasse sig samfundet ligger netop i isolation, 

misbrug og problemer med følelseslivet, som også viser sig at gå tilbage i min undersøgelse, 

specielt angående veteranerne, som har valgt at bosætte sig på Færøerne. 

I 2013 publiceredes artiklen ”Psycholgical Stress” af Claus Kold og Henning Sørensen, som 

en del af et større forskningsprojekt, offentliggjort i bogen ”Soldiers Without Frontiers: The 

View from the Ground. Experiences of Asymmetric Warfare”, kapitel 4. Undersøgelsen 

bygger på interviews med 542 veteraner fra ni lande, Danmark, Bulgarien, Italien, 

Filippinerne, Slovenien, Sydafrika, Sydkorea, Spanien og Tyrkiet. I artiklen analyseres svar 

på tre spørgsmål i den store undersøgelse (Kold et al., 2013, p. 233).  

Det første spørgsmål fokuserer på familiære udfordringer inden og under udsendelse, det 

næste fokuserer på psykiske problemer under udsendelse, men det tredje spørgsmål fokuserer 

på tilpasning til det civile samfund efter udsendelse. Det er specielt det sidste spørgsmål, som 

er interessant i forhold til min problemformulering, selv om de alle relaterer til hinanden. 

Familiære forhold inden udsendelse, problemer og hændelser under selve udsendelsen er 

relevante, da de kan være påvirke veteranen efter hjemkomst, men det er specielt tilpasningen 

til civilsamfundet, som i udgangspunktet er interessant, og som de to andre spørgsmål 

relaterer til. Undersøgelsen viser, at 38 procent af respondenterne oplevede problemer med at 
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tilpasse sig samfundet igen efter endt udsendelse (ibid., p. 249). Et af problemerne, som 

nævnes i undersøgelsen, er ”battlemind” (ibid., p. 250), som er en konsekvens af omstillingen 

fra en spændt situation i udsendelsesområdet, til en afslappet tilværelse uden farer ved 

hjemkomst, ”homemind”. Mentalt er veteranerne stadigvæk i krig, de er oversensitive, 

konstant på vagt, har meget svært med at slappe af og ser mange gøremål som overflødige, da 

det ikke handler om overlevelse eller kamp. De synes også, at det civile samfund går højt op i 

fuldstændig ligegyldige ting (ibid., p. 250), og de føler, at det er dem, der hele tiden skal 

tilpasse sig omgivelserne, og ikke omvendt, og det medfører frustrationer (ibid., p. 251). 

Undersøgelsen konkluderer, at både problemer og stressfaktorer før og under udsendelse 

akkumuleres efter udsendelse og hjemkomst (ibid., p. 254), som derfor er den mest 

komplicerede og kritiske af de tre perioder for veteranen, og giver de største udfordringer.  

På den private front kan en udsendelse give anledning til store udfordringer, når veteranen 

vender hjem fra en krigszone. Ingen af de veteraner, jeg har interviewet, har været formelt 

gifte i perioden for udsendelse, men var alligevel i parforhold, som alle blev udfordret til det 

yderste, og i fire tilfælde medførte udsendelsen, at parforholdene gik i stykker. 

William Ruger et al. har undersøgt parforholds problematikken for veteraner, med at tage 

udgangspunkt i 3800 interviews, som blev lavet sidst i 80-erne og først i 90-erne, med fokus 

på veteraners ægteskabelige relationer. I artiklen, ”Warfare and welfare: Military service, 

combat, and marital dissolution” fra 2002, er der fokus på selve ægteskabet (Ruger et al., 

2002, p. 85), mens der i min undersøgelse udelukkende er tale om ugifte veteraner, hvor otte 

dog er i eller har været i parforhold (en er senere blevet gift). Denne forskel er dog af mere 

formel karakter og gør ikke Rugers undersøgelse mindre relevant for min undersøgelse. 

Ruger et al. konstaterer, at historisk set har forskningen givet et ret rodet billede af de 

ægteskabelige konsekvenser af veteranernes ægteskabelige situation i forhold til ikke-

veteranernes situation. Ruger et al. kan kun påvise én sikker faktor, som har indflydelse på 

veteranernes ægteskaber, nemlig at deltagelse i kamphandlinger påvirker varigheden af 

ægteskaber (ibid., p. 98), og at det derfor er udsendelsens natur som er vigtig. Alle de 

interviewede færøske veteraner har deltaget i kamphandlinger, dog af varierende grad. 

Når en færing drager i krig under Dannebrog, er han som udgangspunkt dansker og dansk 

statsborger, men alligevel ikke, da han i bund og grund har en færøsk identitet at forholde sig 

til. Færøerne har et andet og internationalt anerkendt flag, Merkið, og færingernes førstesprog 
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er færøsk, ikke dansk, selv om dansk står på skemaet som obligatorisk fag fra 3. til 9. klasse i 

folkeskolen og er valgfag i 10. klasse. 

Udfordringerne i denne nationale dobbelthed har Thomas Hylland Eriksen skrevet om i 

artiklen ”We and Us: Two Modes of Group Identification” fra 1995, hvor han tager 

udgangspunkt i øriget Mauritius, som fik selvstændighed fra Storbritannien i 1968 og blev 

republik i 1992. Øriget er præget af sin fortid som både hollandsk, fransk og engelsk koloni, 

og der findes mange forskellige befolkningsgrupper, blandt andet indere, kinesere, afrikanere 

og europæere, fire religioner og der findes tre anerkendte sprog, engelsk, fransk og kreolsk 

(Eriksen, 1995, p. 428). Som Eriksen beskriver, så bliver identiteten som mauritier styrket, 

når en fra Mauritius snakker om sit land med en udefrakommende, og da bliver det ”we”, 

som en samlet enhed. Det er derimod anderledes internt, hvor man definerer sig ud fra en 

befolkningsgruppe, ”us” (ibid., 1996, p. 432). Eriksen mener, at når ”we” and ”us” spiller 

sammen, komplimenterer hinanden, får vi det bedste resultat (ibid., p. 435).  

Færøerne kan ikke direkte sammenlignes med Mauritius. Befolkningen på Færøerne er ret 

homogen, da 97% av indbyggerne føler sin nationalitet som færøsk og 3% som dansk eller 

anden1, og Færøerne er ikke en selvstændig stat, men del af et rigsfællesskab. Selvom 

Færøerne har et ret vidtgående selvstyre, er udenrigspolitik et dansk anliggende, så da 

Danmark f. eks. erklærer krig, er Færøerne formelt en del af den, selv om færinger som sådan 

ikke er omfattet af den. Skal en færing være en del af den danske hær, skal han aktivt flytte 

fra sin hjemstavn og tilmelde sig værnepligten i Danmark. De færøske soldater bliver i hæren 

del af et helt nyt fællesskab, men definerer sig internt i hæren som færinger, og markerer 

gerne forskellen med det færøske flag, Merkið, på uniformen. Man kunne sige, at internt 

definerer de sig som ”we” færinger, men når de kæmper mod en ydre fjende som taleban, er 

det ”us” danskere, samtidig som man viser sin færøske identitet – man kunne sige, at 

begreberne komplimenterer hinanden, som Eriksen beskriver som en styrke, og derfor er 

teksten relevant i dette speciale. Det, at identificere sig med en gruppe, kan også ifølge 

Wessely (Wessely, 2006, p. 278) påvirke soldatens motivation til at slås, men kan også 

påvirke soldatens mentale robusthed eller svaghed. 

Livet i militæret er præget af klare strukturer. Alle kender kommandovejene, hvor de står i 

hierarkiet og hvor de skal henvende sig med sine spørgsmål. Det er svært at fare vild og gå i 

                                                           
1 Hagstova Føroya, Manntal 2011 (folketælling 2011) - lokaliseret 28. mai 2015 
http://www.hagstova.fo/fo/folkateljing/folkid-111111/fodd-uttanlands-men-lysa-sin-tjodskap-sum-foroyskan  

http://www.hagstova.fo/fo/folkateljing/folkid-111111/fodd-uttanlands-men-lysa-sin-tjodskap-sum-foroyskan
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panik. Efter hjemkomst udviskes disse strukturer gradvist i bureaukratiske foranstaltninger, 

og det kan være svært at finde vej, om de etablerede strukturer ikke er målrettede eller tager 

højde for en veterans specielle situation, så der skabes en naturlig forbindelse. 

Når ting ændrer sig, uden man har nogen indflydelse på disse ændringer, kan man føle sig 

hjælpeløs og isoleret, som Charles Wright Mills beskrev i ”Den sociologiske fantasi” fra 

1959, og som kom i dansk oversættelse i 2002. Selv om det kan være svært at forstå et enkelt 

menneskes liv eller et samfunds historie uden at inddrage begge dele, så ser den enkelte ikke 

sådan på situationen han er i, ifølge Mills. Personen er ikke helt bevidst om de komplicerede 

sammenhænge livssituationen afhænger af, og kan føle sig fanget i en fælde (Mills, 2002, p. 

15-17). Disse personer forsøger derfor, efter bedste evne, at danne sig en bevidsthedsmæssig 

kvalitet, så de er i stand til at danne sig et billede af hvad der foregår i verden og omkring 

dem (ibid., 2002, p. 17). Dette hjælper personen at sætte ting mere i perspektiv, og 

vedkommende kan placere sig selv i det komplicerede landskab. Mills kritiserede i 

udgangspunktet samfundsforskning for at være uforståelig, og derfor ikke bidrog til, at 

personer kunne danne sig et billede af sig selv i verden. En færøsk veteran kan have svært at 

danne et billede af sig selv, da noget at det vigtigste af hans liv, livet som færøsk soldat, ikke 

er behandlet nogle steder og faktisk ikke nævnes i alle de offentliggjorde politiker – og de 

ignoreres af færøske myndigheder, som betragter krig som et dansk anliggende. Denne 

fremmedgørelse eller ignorering kunne lægge kimen til en indifference, så man føler apati, 

eller at man udvikler angst og uro, da de kan være ubevidste men samtidig føler en trussel, 

som Mills nævner (ibid., p. 23). Forbindelsen mellem den eksisterende struktur og 

individet/veteranen er vigtig for veteranens velbefindende, da han ellers kan føle sig glemt. 

De har ingen indflydelse eller handlemuligheder, da de faktisk ikke eksisterer som gruppe, 

samtidig som verden ændrer sig omkring dem.  

 

2.2 Psykisk tilstand 

I 2010 kom den første af seks rapporter fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for 

Velfærd, hvis formål var at afdække hvordan danske soldater oplever konsekvenserne af en 

udsendelse. Det samlede projekt, ”Danske hjemvendte soldater” blev bestilt af 

Soldaterlegatet, og den sidste rapport blev offentliggjort i 2012. De seks rapporter undersøger 

soldaternes situation før, under og efter udsendelse. Hovedprojektets overordnede formål var 

at undersøge, hvilke konsekvenser en udsendelse har for de danske soldater, der sendes ud til 
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internationale militære missioner, som det også fremgår af forordene til alle seks 

delrapporter. 

Undersøgelsen blev støttet af blandt andet De Blå Baretter, HKKF (Hærens Konstabel- og 

Korporalforening), Familienetværket, Instituttet for Militærpsykologi og Forsvarsakademiet, 

og det gav forskerne adgang til en stor mængde data, som ellers er svære at få fat på. 

Analyserne er baseret på registerdata fra forsvaret, Sundhedsstyrelsen, Arbejdsskadestyrelsen 

og Danmarks Statistik og omhandler de ca. 26.000 soldater, som har været udsendt i perioden 

1992-2009 (Lyk-Jensen et al., 2012, delrapport 6, p. 13).  

Undersøgelsen er meget bred og omfatter et litteraturstudie (delrapport 2), en kortlægning af 

soldaterne socioøkonomiske og demografiske karakteristika samt omfanget af kriminalitet ud 

fra flere registre (delrapport 3), en spørgeskemaundersøgelse, som omfattede 4.000 veteraner 

og belyser veteranernes situation (delrapport 4), en analyse af motivation, økonomiske 

forhold og kriminalitet ud fra en spørgeskemaundersøgelse og registerdata (delrapport 5) og 

som det sidste en sundhedsprofil af veteranerne før og efter udsendelse, som også baseres på 

registerdata (delrapport 6). Hele projektet lagde dog ud med en kvalitativ undersøgelse, som 

skal belyse hvilke konsekvenser veteranerne oplevede af udsendelsen (delrapport 1). Der blev 

lavet 44 interviews, heraf tyve med udsendte, mens de andre var pårørende eller personer de 

udsendte havde været i kontakt med. 

I projektet undersøges som nævnt veteraner, som har været udsendt i perioden 1992 til 2009, 

og omfatter derfor også krigen i ex-Jugoslavien, som viser sig at gøre et stort udslag i 

forbindelse med psykiske konsekvenser (Lyk-Jensen et al., 2012, delrapport 6, p. 63). I 

spørgeskemaundersøgelsen fremgår det, at 17% af de udsendte mener, at de har fået psykiske 

mén, hvoraf de 13% mener, at det er i mindre grad (Lyk-Jensen et al., 2012, delrapport 4, p. 

105). Det så dog lidt anderledes ud, da SFI gennemgik de offentlige registre, hvor kun 1410 

var blevet registreret med en psykisk diagnose (Lyk-Jensen et al., 2012, delrapport 6, p. 59), 

svarende til godt 5%, og at 2,4% havde fået konstateret diagnosen PTSD (ibid., s. 67). Dette 

er interessant for mit speciale, da et sådant antal ikke antyder et overvældende stort problem 

for de færøske veteraner, eller at der er brug for specielle indsatser, som rækker ud over den 

danske grænse eller tager højde for, at der også i Danmark kan være en forskel mellem 

danske og færøske veteraner. Hvis fordelingen er tilfældig, burde antallet af psykisk plagede 

hverken være større eller mindre blandt færingerne, enten de bor i Danmark eller på 
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Færøerne. Hvis det derimod viser sig, at være et geografisk mønster, som ikke er tilfældigt, er 

situationen en anden.  

Problemet med rapporten, i forhold til min problemformulering, er, at færinger ikke optræder 

i den, hverken etnisk eller geografisk. Rapporten har ellers til formål at give myndighederne 

redskaber, eller som det står formuleret i forordet til interviewundersøgelsen, at ”Et formål 

med denne undersøgelse er netop at identificere områder, hvor der er behov for øget fokus og 

iværksættelse af nye tiltag for at sikre, at hjemvendt personel får så få mén som muligt af 

udsendelse (Kofod et al., 2010, delrapport 1, p. 5)”. 

SFI’s interviewundersøgelse giver et godt indblik i veteranernes tankegang og udfordringer, 

blandt andet i forbindelse med reintegration, og hvilke personlige problemer de oplever. Den 

giver også et billede af betydningen af kammeratskab, de sociale relationer, samfundet og de 

offentlige tilbud. Dette er alt faktorer, som også har stor betydning for de færøske veteraner, 

enten de vælger at bosætte sig på Færøerne eller i Danmark efter udsendelse. I undersøgelsen 

står, at ”Den nye danske veteranpolitik forventes at indeholde løsninger på de forskellige 

problematikker, som er fremhævet i denne rapport” (Kofod et al., 2010, delrapport 1, p. 11).  

Flere respondenter i SFI’s rapport er rekrutteret via forsvaret, og det kan give problemer med 

validiteten, men SFI har via andre kanaler, blandt andet Soldaterlegatets Facebookside og 

interessegrupper, forsøgt at rekruttere uden om forsvaret, for at mindske dette problem 

(Kofod et al., 2010, delrapport 1, p. 26). Hvor mange der er rekrutteret ad den vej, fremgår 

desværre ikke. Der er heller ikke interviewet personer med svære psykiske skader (ibid., s. 

26). 

Det er svært at komme uden om PTSD (Post Traumatic Stress Disorder/Posttraumatisk 

stresstilstand), når vi behandler spørgsmålet om hjemvendte veteraner og udfordrende 

tilpasningsmuligheder. PTSD har domineret en stor del af debatten om muligt 

erstatningsansvar, da det oprindeligt kun kunne ydes erstatning, om symptomerne viste sig 

inden for seks måneder efter hjemkomst og dette skulle dokumenteres ved lægebesøg 

(Forsvarsministeriet, 2013, p. 34). 6 måneders reglen er siden ophævet og allerede 21. juni 

2013 kunne Politiken skrive, at 200 sager var blevet genoptaget (Ritzau, 2013, politiken.dk).2 

                                                           
2 Ritzau (2013): “Ny lov sikrer erstatning til veteraner med forsinket stresslidelse”. politiken.dk, lokaliseret 26. 

mai, 2015 -  http://politiken.dk/indland/ECE2002726/ny-lov-sikrer-erstatning-til-veteraner-med-forsinket-

stresslidelse/ 
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Ifølge Veterancentrets rapport, ”Efter Afghanistan – rapport om veteraners psykiske 

velbefindende to et halvt år efter hjemkomst”, defineres PTSD således: 

Post traumatisk stress syndrom (PTSD) kan optræde i forbindelse med oplevelsen af 

en traumatisk hændelse, som indeholder en oplevet trussel om alvorlig tilskadekomst 

eller død, og som for den enkelte er forbundet med oplevelser af frygt, rædsel og 

hjælpeløshed. De typiske symptomer er genoplevelse af traumet, undgåelse af tanker 

og følelser, der forbindes med traumet og øget årvågenhed, der viser sig som 

søvnproblemer, vagtsomhed, irritabilitet og koncentrationsbesvær. PTSD-

symptomerne er målt på en valideret skala fra 17-85, hvor 44 er sat til grænseværdi. 

Det betyder, at et individ, der scorer over denne værdi, oplever en række intense 

PTSD-symptomer (Veterancentret, 2013, p. 6). 

Debatten om de psykiske skader, som soldater kan pådrage sig under udsendelse, er lang og 

har ændret sig radikalt, om vi går tilbage i tid og som Simon Wessely har beskrevet i artiklen 

”Twentieth-century Theories on Combat Motivation and Breakdown” fra 2006. Wessely 

beskriver hele forhistorien op til anerkendelsen af diagnosen PTSD i 1980 (Wessely, 2006, p. 

269).  

Først efter 2. verdenskrig erkendte man, at alle mennesker har et punkt hvor de knækker, lige 

meget hvor meget man forsøger at forebygge det inden udsendelse. Man anerkendte også en 

gruppes store indflydelse på soldatens udholdenhed og motivation, men det var heller ikke 

noget, som kunne forebygge et psykisk sammenbrud (ibid., p. 279).  

Krigen i Vietnam blev et vendepunkt for det psykiatriske tankesæt og behandlingen af 

psykisk skadede veteraner, da diagnosen PTSD blev anerkendt i 1980, og som siden er blevet 

helt central i al debat og behandling af veteraner (ibid., p. 281). PTSD gav nuanceret 

forklaring på, hvorfor soldaten var blevet syg. Det kunne være et samspil mellem den 

traumatiske oplevelse, psykisk forhistorie, køn, sociale forhold, ægteskabelige forhold og 

mange andre faktorer (ibid., p. 282).  

At PTSD blev anerkendt i 1980 er dog på ingen måde udtryk for en statisk diagnose, som 

danske veteraner også kunne mærke, da 6. måneders reglen blev afskaffet i forbindelse med 
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erstatning. Arbejdsskadestyrelsen henviste blandt andet til ny viden om PTSD, som en årsag 

til ændret praksis.3 

Hele historien om PTSD og selve diagnosen er relevant for de færøske veteraner, for at forstå 

deres situation. Det handler ikke kun om kamphandlinger og traumatiske oplevelser, men for 

en stor del også det miljø de vender tilbage til. 

Veterancentrets rapport fra 2013, ”Efter Afghanistan – rapport om veteraners psykiske 

velbefindende to et halvt år efter hjemkomst”, viser, at tre år efter udsendelse stiger andelen 

af veteraner med PTSD-symptomer over grænseværdien til 9,7% (Veterancentret, 2013, p. 6). 

Netop denne grænseværdi har været kritiseret af pensioneret oberst Lars R. Møller, blandt 

andet i bogen ”Vi slår ihjel og lever med det”. Han henviser til skalaen fra 17 til 85, som 

Veterancentret også bruger i sine undersøgelser, og hvor grænseværdien går ved 44 (ibid., 

2013, p. 6). Møller kritiserer, at diagnosen bliver behandlet som en uhelbredelig 

kræftsygdom, hvor han heller vil kategorisere det som overvægt, hvor mild overvægt kan 

kureres, mens meget svær overvægt kan medføre døden (Møller, 2010, p. 224). 

Dave Grossman har i bogen ”On Killing” blandt andet beskrevet handlingen at dræbe, og 

hvordan en soldat mentalt er rustet i den forbindelse. Han kommer i denne forbindelse også 

ind på hvilke faktorer som gør sig gældende, om en soldat udvikler psykiske problemer, som 

kan udmønte sig i PTSD. En forskel mellem krigen i Vietnam og 2. verdenskrig var, at 

soldaterne tog ud i grupper og rejste hjem i samlet flok efter 2. verdenskrig, ombord på skibe. 

Dette gav dem rig mulighed at udveksle erfaring og snakke om eventuelle problemer og så 

blev de modtaget som helte i hjemlandet (Grossman, 2009, p. 289). Under Vietnam-krigen 

tog de afsted alene, kom hjem enkeltvis og blev af flere modtaget som ”babykillers… 

murderers… butchers” (ibid. p. 291) og ingen ville rigtig kendes ved dem. Dette havde ifølge 

Grossman store konsekvenser for Vietnam veteranerne, da der er en sammenhæng mellem 

trauma og social accept (ibid. p. 292). Set i forhold til min opgave, kan Grossmans 

betragtninger og undersøgelse relevant, specielt for færingerne på Færøerne, som enkeltvis 

vender tilbage til et samfund, som ikke forstår dem, og parforhold, som for de flestes 

vedkommende, går i stykker. 

 

                                                           
3 Arbejdsskadestyrelsen (2013): ”Ny viden om PTSD”. ask.dk, lokaliseret 27. mai 2015 - 
http://www.ask.dk/da/Presse-og-
nyheder/Nyhedsarkiv/2013/21%20juni%20ny%20viden%20om%20PTSD.aspx  

http://www.ask.dk/da/Presse-og-nyheder/Nyhedsarkiv/2013/21%20juni%20ny%20viden%20om%20PTSD.aspx
http://www.ask.dk/da/Presse-og-nyheder/Nyhedsarkiv/2013/21%20juni%20ny%20viden%20om%20PTSD.aspx
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2.3 Behandling 

Det kan være svært at søge hjælp, om man er psykisk langt nede, og dårligt nok kan overskue 

en dag ad gangen, som nogle af mine respondenter også giver udtryk for. Mange 

telefonnumre, e-mail adresser og ventetid i telefonen kan være nok til, at råbet efter hjælp 

udsættes. 

Det kan også udtrykkes som David A. Gerber gør det i artiklen ”Heroes and Misfits: The 

Troubled Social Reintegration of Disabled Veterans in the Best Years of Our Lives” fra 1994.  

Remove young men from there straining influences of educational institutions, 

employment, and family; provide them with advanced weapons training and send 

them off on a violent adventure; expose their minds and bodies to horrific injuries; 

and then attempt to return them speedily to the life they had previously known, and 

you have a prescription for individual and social chaos” (Gerber, 1994, pp. 546-547). 

Charles W. Hoge et al. har i artiklen ”Combat Duty in Iraq and Afghanistan, Mental Health 

Problems and Barriers to care” fra 2008 undersøgt veteraner fra Afghanistan og Irak og deres 

mentale tilstand og udfordringer efter endt udsendelse. Undersøgelsen er kvantitativ og 

anonymiseret. 2530 soldater fik spørgeskemaer inden en udsendelse til Irak i 2003, mens 

3671 soldater fik spørgeskemaer efter endt udsendelse i Irak og Afghanistan, også i 2003 

(Hoge et al., 2008, p. 8), tre til fire måneder efter hjemkomst. Svarprocenten var høj, 98%, og 

dette tilskrives anonymiteten og at respondenterne af hæren fik afsat 45 minutter til at svare. 

Undersøgelsen viste, at flere af soldaterne havde udviklet ret alvorlige psykiske problemer 

under udsendelse (ibid., p.7). Undersøgelsen viser også, at mens 9 procent var i fare for at 

udvikle psykiske problemer inden udsendelse, var dette tal vokset til mellem 11 og 17 efter 

udsendelse, kun tre til fire måneder efter hjemkomst (ibid., p. 15).  

Specielt veteranerne fra Irak viste sig at være udsatte ifølge Hoges undersøgelse, men de var 

også mere udsatte for kamphandlinger end veteranerne fra Afghanistan på det tidspunkt. Det 

vil sige, at de havde deltaget aktivt kamp, oplevet det at dræbe, miste venner og at håndtere 

døde kroppe – disse faktorer er ifølge undersøgelsen alle vigtige for den mentale sundhed 

efter udsendelse (ibid., p. 12). Det, som også er relevant for dette speciale er, at kun mellem 

23 og 40 procent af dem med mentale eller psykiske problemer søgte hjælp efter hjemkomst 

(ibid., p. 7). Dette kan bero på en anden mentalitet i den amerikanske hær (ibid., p. 15), men 

viser dog en tydelig tilbageholdenhed blandt veteraner at søge hjælp, når de virkelig har 
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problemer. Den amerikanske spørgeskema undersøgelse af Hoge et al. fokuserer på 

veteranens tilstand meget kort tid efter hjemkomst, mens min undersøgelse bygger på 

interviews med veteraner flere år efter hjemkomst, men den indikerer klart, at deltagelse i 

aktive kamphandlinger og en udsendelse i sin helhed kan udsætte veteraner for alvorlige 

mentale komplikationer efter hjemkomst, og at de mest udsatte har svært ved at søge hjælp og 

i stedet isolerer sig. Det viste sig også i SFI’s kvalitative undersøgelse, hvor de ikke nåede de 

veteraner, som havde mest brug for hjælp. De tilmeldte sig ikke undersøgelsen, og de 

støttegrupper, som kunne formidle en kontakt, ønskede at beskytte disse veteraner (Kofod et 

al., 2010, delrapport 1, p. 23). 

Dawn Vogt lavede i 2011 en gennemgang af 15 artikler, som omhandlede de problemer 

veteraner har med at søge hjælp. Hendes undersøgelse resulterede i artiklen ”Mental Health-

Related Beliefs as a Barrier to Service Use for Military Personnel and Veterans: A Review”, 

som blandt andet kunne påvise flere mangler i hvor fokus lægges i den forskning, som skal 

bruges at kortlægge og imødegå veteranernes behov for hjælp (Vogt, 2011, p. 140). Dawne 

Vogt kunne konstatere, at der mangler forskning om den personlige opfattelse af det 

psykiatriske behandlingssystem, som dermed heller ikke er i stand til at imødegå og vurdere 

veteranernes behov for hjælp (ibid., p. 141). Flere af artiklerne, som Dawn Vogt har 

gennemgået, behandler problemet med stigmatisering, men hendes gennemgang af de femten 

artikler viser, at den personlige opfattelse af behandlingssystemet er en større barriere for at 

søge hjælp, end faren for at blive sat i bås af samfundet som psykisk syg, og at en erkendelse 

af dette vil kunne målrette indsatsen anderledes og mere effektivt. I forhold til mit speciale er 

hendes antagelse interessant, da færinger kan have en helt anden opfattelse end danskere af 

behandlingssystemet og sig selv. 

En psykisk plaget veteran, som vælger systemets tilbud om behandling fra, eller af andre 

årsager ikke får del i tilbuddene, udvikler selv sine strategier og metoder for at komme 

gennem hverdagens udfordringer. Veteranernes handlinger kommer ind under begrebet 

mestring, som blandt andet er beskrevet af Lene Metner og Peter Storgård i artiklen 

”Mestring og Mestringsstrategier” (2009).  I artiklen beskrives begrebet som ”… den danske 

udgave af det engelske begreb coping, som har rødder tilbage i stressforskningen. Mestring af 

stress (engelsk: Coping with stress) handler om, hvorledes man håndterer de ting, der stresser 

én. Jo bedre mestring man har af de stressfulde omstændigheder, man står i, jo mindre 

belastet vil man være” (Metner et al., 2009, p. 73).  
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Det vil sige, at mestring som udgangspunkt ikke er noget negativt, men kan derimod hjælpe 

en person i flere sammenhænge, hvor han føler sig presset. Oplever man samme situation 

flere gange, kan man finde frem til bestemte fremgangsmåder, som man vælger at angribe 

situationen med – da har personen udviklet en mestringsstrategi (ibid., 2009, p. 74). 

Strategierne kan have den hensigtsmæssige konsekvens, at personen opsøger hjælp, men de 

kan også udmønte sig i blandt andet overdreven aktivitet, isolation og misbrug (ibid., 2009, s. 

74).  

Som nævnt ovenfor, kan tilstanden ”battlemind” være en belastning, som overgår hjemvendte 

veteraner, og som flere har svært med at håndtere. For de fleste går tilstanden over af sig selv 

efter nogle måneder, mens den for andre kan blive en nærmest kronisk belastning. Søger 

veteranen ikke behandling, er den eneste måde at overleve på at udvikle mestringsstrategier, 

som kan vise sig at være uhensigtsmæssige i det lange løb, og da er det vigtigt, at f.eks. 

veteranens omgangskreds forstår problemet, og ikke bare fremstår som bedrevidende.  

Faktisk kan en anerkendende samtale om en persons bestræbelser på at mestre sine 

svære livsomstændigheder være indgangen til, at man kan få hjulpet vedkommende 

med at få skabt sammenhæng og mening i sit liv - hvilket igen kan åbne for tanker og 

samtale omkring mulighederne for at ændre på noget af det, personen kunne ønske var 

anderledes. (Metner et al., 2009, p. 77). 

Med andre ord spiller den sociale omgangskreds’ forståelse en vigtig rolle for veteranens 

tilbagevenden til det civile samfund, om han har psykiske udfordringer, f.eks. i form af 

”battlemind. 
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3. METODE 

Der foreligger ikke nogle undersøgelser vedrørende færøske veteraner, som har været 

tilknyttet det danske forsvar, og derfor er min empiri, 10 kvalitative interviews, afgørende for 

at finde ud af, om der er sammenhæng mellem hvor færøske veteraner bosætter sig og 

hvordan de klarer sig. Arbejdet med specialet har derfor først haft en induktiv tilgang, som 

tager udgangspunkt i ti interviews med færøske veteraner, hvoraf fem er bosiddende i 

Danmark og fem på Færøerne. Ud fra den induktive åbne kodning har jeg udviklet en 

slutkodeliste og siden en startkodeliste (Fig. 2, p. 35), som dannede grundlag for en deduktiv 

lukket kodning av interviewene (Andersen, Lotte Bøgh et al., 2012, p. 178). Slutproduktet af 

denne proces blev et display (Fig. 1, p. 34), som er en koncentreret fremstilling af data, som 

hjælper med at besvare problemformuleringen (ibid., p. 188). Figurerne 1 og 2 præsenteres i 

begyndelsen af analyse afsnittet. 

Da jeg skal undersøge, om der er en sammenhæng mellem bopæl og trivsel, har jeg valgt en 

forklarende problemstilling. En sådan problemstilling lægger i sit udgangspunkt op til et 

kausalstudie, men da der ikke findes litteratur angående færøske veteraner, og jeg kun har ti 

kvalitative interviews at bygge min undersøgelse på, er der ikke grundlag for at vise en 

kausalitet, kun at forklare om der er en sammenhæng mellem hvor de færøske veteraner 

vælger at bosætte sig og hvordan de klarer sig. En sådan sammenhængsundersøgelse kan 

følges op med projekter med et kausalt sigte (ibid., s. 73). 

Da jeg undersøger et ubeskrevet område, de færøske veteraner, og har en induktiv tilgang, vil 

min empiri gå forud for teorien, som dog vil hjælpe mig i analysen med at løfte 

problemstillingen op. 

 

3.1 Valg af respondenter 

Da der ikke findes nogen oversigt i forsvaret, som kategoriserer færinger som en speciel 

gruppe, har det givet mig en udfordring, da jeg skulle finde interviewpersoner. Veterancentret 

kunne oplyse, at de havde registreret ti veteraner med adresse på Færøerne, men anbefalede at 

jeg brugte Facebook som indgang.  
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Såfremt du i relation til dit speciale måtte være interesseret i at komme i kontakt med 

færøske veteraner kan vi foreslå at du laver et opslag på facebook, som Veterancentret 

kan linke til (Veterancentret, svarmail 24. juli 2015). 

Jeg valgte at ty til snowball-strategien (Andersen, Lotte Bøgh et al., 2012, p. 163).  

Det hele begyndte med en færøsk soldat, som jeg besøgte i Afghanistan, Helmand, i 2010 i 

forbindelse med mit arbejde som journalist. Efter hjemkomst bad jeg ham kontakte flere, så 

vi kunne arrangere en træf. Der fik jeg kendskab til endnu fem veteraner. Da jeg så skulle i 

gang med specialet kontaktede jeg disse personer over Facebook og telefon, og bad dem 

oplyse flere navne, som jeg kunne kontakte. Sådan kom jeg op på ti personer. Mit eneste 

kriterie har været, at halvdelen boede i Danmark mens den anden halvdel boede på Færøerne. 

Risikoen med snowballing-metoden er, at interviewpersonerne bliver for ens (ibid., p. 163), 

men det er ikke et problem i mit tilfælde, men måske en fordel. De fleste af respondenterne 

har været udsendt i perioden 2007 til 2012, og har nogenlunde de samme oplevelser fra f. eks 

forberedelse, kampsituationer og efterfølgende tilbud og de var alle i 20-erne under 

udsendelse. Det gør dem sammenlignelige, og det er vigtigt, da jeg skal undersøge en 

sammenhæng. 

Her er listen over respondenterne, som alle er anonyme. Oplysningerne refererer til 

interviewtidspunktet, februar/marts, 2015. Alle havde rang af konstabel under udsendelse til 

Afghanistan, og det er kun denne udsendelse, der refereres til i specialet. Om yderligere 

oplysninger ønskes om respondenterne, kan disse tilsendes. 

  Bopæl  Alder  Udsendt  Arbejde i dag  

Veteran 1: FO  28  09/10   Programmør 

Veteran 2: FO  29  07/08   Fisker/studerende 

Veteran 3: FO  30  08/09 + 10/11  Sprængmester/stenbrud 

Veteran 4: FO  25  09/10   Chauffør/studerende 

Veteran 5: FO  26  11   Studerende 

Veteran 6: DK  31  09/10 + 14  Overkonstabel 1. grad 

Veteran 7: DK  33  08-11   Lærling 

Veteran 8: DK  35  08   Boghandler 
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Veteran 9: DK  30  09/10 + 11  Sergent 

Veteran 10: DK  31  09/10 + 11/12  Studerende 

 

3.2 Interviews 

Jeg valgte tidligt at lave semistrukturerede livsverdensinterviews, ud fra en i forvejen planlagt 

interviewguide, som var bygget på temaer og spørgsmål, som også er beskrevet af Steinar 

Kvale og Svend Brinkmann i ”Interview – introduktion til et håndværk” (2009). Formålet var 

at forstå og indhente beskrivelser af interviewpersonens livsverden, med henblik på at forstå 

og fortolke betydningen af fænomener, som kan knyttes til deres aktuelle situation (Kvale et 

al., 2009, p. 45).  

Da jeg har en åben tilgang til undersøgelsen er et struktureret interview udelukket, og et 

ustruktureret vil ikke nødvendigvis give mig svar på mine spørgsmål, som alle relaterer til 

problemformuleringen (Andersen, Lotte Bøgh et al., 2012, pp. 149-150). Faren ved det 

semistrukturerede interview er, at interviewet kan gå af sporet, men ved hele tiden at vende 

tilbage til interviewguiden, bevares strukturen.  

Forløbet viste, at interviewguiden på nogle punkter overlappede mellem temaer, og at 

respondenterne besvarede spørgsmål midt i interviewet, som jeg havde regnet med skulle 

komme til sidst, specielt med hensyn til konsekvenser. Jeg lod i den forbindelse være med at 

afbryde, da det ville gå ud over flowet, men noterede det i stedet og tog hensyn til det i 

kodningsprocessen. Denne aktive lytning (ibid., p. 157-158) og semistrukturerede tilgang 

viste også en styrke, da nye problematikker, som jeg ikke havde forudset, dukkede op, blandt 

andet stofmisbrug, som opstod i interview nummer tre, ligesom problemer med sex-livet. Jeg 

kunne efterfølgende konstatere, at disse problematikker ikke var aktuelle for 

interviewpersonerne 1 og 2, og de nye problematikker blev efterfølgende en del af 

interviewet under temaet konsekvenser, uden at jeg dog ændrede i selve interviewguiden. 

Inden jeg gik i gang med at udforme interviewguiden, kontaktede jeg SFI, som i forbindelse 

med projektet ”Hjemvendte danske soldater” havde lavet interviews med blandt andet 20 

udsendte. SFI’s tema for undersøgelsen var at identificere oplevede konsekvenser af 

udsendelsen (Kofod et al., 2010, delrapport 1, p. 5), som delvis var det samme jeg ville 

undersøge. Jeg ville dog inddrage den færøske vinkel og åbne for muligheden at 

sammenligne færingernes situation i Danmark og på Færøerne. SFI var så venlige at tilsende 
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mig deres interviewguide, som dannede grundlag for min egen, med de nødvendige 

tilføjelser, så den passede til min problemformulering. 

Jeg lavede først en teoretisk interviewguide, hvor jeg på baggrund af problemformuleringen 

stillede nogle spørgsmål, som jeg ville have svar på, og siden formulerede jeg nogle 

spørgsmål, som kunne give mig svar på de overordnede forskningsspørgsmål. Som nævnt 

ovenfor brugte jeg delvis SFI’s guide som vejledning, men forholdt mig hele tiden til min 

egen problemformulering. Jeg delte spørgeskemaet op i to kolonner, hvor 

forskningsspørgsmålene var til venstre og de konkrete spørgsmål til højre. Et sådant 

spørgeskema fylder ret meget, og derfor lavede jeg en operationel interviewguide, som jeg 

brugte til selve interviewene, og hvor forskningsspørgsmålene ikke indgik. 

Alle respondenterne, undtagen en, blev kontaktet via Messenger på Facebook, og i to tilfælde 

blev det fulgt op af telefonsamtaler. Alle fik en kort beskrivelse af formålet med 

undersøgelsen (Andersen, Lotte Bøgh et al., 2012, p. 167), og at undersøgelsen ville blive 

offentliggjort, men under anonymitet. 

At jeg valgte anonymitet som udgangspunkt, kommer fra mit kendskab til veteranerne og de 

samtaler jeg førhen har haft med nogle af dem. Der er nogle ting de gerne vil fortælle, og som 

de gerne fortæller alle de møder, men skal der tilbringes ny viden, som bidrager til et mere 

nuanceret og sammenhængende billede, kræves der anonymitet. Resultatet var også, at jeg fik 

historier, som de aldrig havde snakket med andre om før, muligvis andre veteraner. Jeg 

informerede dog veteranerne om, at det kan være meget svært med 100% anonymitet (ibid., 

p. 168) da der er tale om forholdsvis lille antal veteraner, som alle kender til hinanden. Jeg 

oplyste alle, at de i undersøgelsen vil blive refereret til som Veteran, og så et nummer. Det 

blev accepteret. Ud over det informerede jeg om specialets karakter, med en akademisk del 

og et journalistisk produkt, og at jeg i den journalistiske del ville fortælle personlige historier, 

men at jeg i den forbindelse ville kontakte dem igen. Også det blev fuldt accepteret. Dermed 

havde jeg indgået tydelige aftaler, som var forståelige og acceptable for veteranerne (ibid., p. 

168). 

For at opbygge en positiv relation til veteranerne og skabe tryghed under interviewene, blev 

de alle lavet hjemme hos dem. Jeg rejste til Færøerne for at interviewe veteranerne der, og 

opsøgte dem i Tórshavn, Vestmanna, Signabø, Eiði og Fuglafjørður. I Danmark rejste jeg til 

Rønne, Varde og København, hvor tre interviews blev lavet. Denne indsats var tidskrævende, 

men var absolut det værd. Jeg blev mødt af stor venlighed, og hvert besøg varede omkring to 
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timer, hvoraf halvdelen var interview, resten snak om alt muligt. I tre af tilfældene blev jeg 

også budt på middag.  

En enkelt gang kom jeg dog i problemer, da to af veteranerne ville interviewes sammen i 

København. Jeg havde forberedt at interviewe dem tematisk, det vil sige at først interviewede 

jeg den ene under et tema, og siden den anden, indtil alle temaerne var gennemgået. Den 

gæstende veteran (Veteran 7) havde kørt et stykke med sin familie, som oplevede København 

mens interviewet pågik. Værten bød først mig og den anden veteran på middag, og det havde 

den konsekvens, at den tilrejsendes familie stod udenfor og ventede i bilen mens interviewet 

pågik – da var jeg nået nogenlunde halvvejs. Jeg blev da nødt til at ændre taktik og 

interviewede den gæstende veteran helt færdigt, inden jeg genoptog interviewet med veteran 

8. Jeg tror dog ikke, at det havde nogen større indflydelse på resultatet. 

 

3.3 Etiske overvejelser 

Inden interviewene havde jeg erfaret, at flere af veteranerne havde psykiske problemer, og at 

to af dem havde fået diagnosticeret PTSD, mens andre havde symptomer, som kunne tyde på 

større problemer. Dette gav anledning til nogle etiske overvejelser, da mine spørgsmål kunne 

virke nærgående og muligvis udløse utilsigtede reaktioner. Min konklusion var, at det måtte 

være op til den enkelte veteran at fortælle om hændelser, som kunne medføre en reaktion, og 

at jeg havde så åbne spørgsmål som muligt og ikke var påtrængende. Ville de fortælle, så 

ville jeg ikke stoppe dem. 

Det viste sig også, at flere af veteranerne var grådlabile under interviewet (Veteran 2, Veteran 

3, Veteran 4, Veteran 10), og det ene interview måtte afbrydes efter veteranens ønske, men 

det blev genoptaget 10 minutter senere (Veteran 10). Veteran 4 forklarede mig under 

interviewet, at han muligvis ville bryde sammen om aftenen. 

Iblandt, når man graver alting op, det har jeg lært hos psykologen, da aftenen er forbi, 

i aften, så kan jeg knække fuldstændig, stortude i en halv time, eller i ti minutter, eller 

i et minut (Veteran 4, s. 11, linje 367). 

Veteran 7, som var begyndt at opleve flashbacks, kunne også under interviewet pludselig 

huske en konkret hændelse, hvor han havde skudt en taleban. 
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Alt dette gav mig efterfølgende bekymringer, om jeg muligvis havde fremprovokeret noget, 

som de havde fortrængt. Jeg måtte dog konstatere, at det lå uden for hvad jeg kunne gøre 

noget ved, og det var en del af veteranernes situation.  

Setinar Kvale og Svend Brinkmann behandler etikken i ”Interview – Introduktion til et 

håndværk” (2009), men kommer ikke med noget endegyldigt regelsæt. De mener, at det mere 

gælder om at se og bedømme snarere end at generalisere og kalkulere (Kvale et al., 2009, p. 

98). Der kræves et indgående kendskab til undersøgelsesfeltet og foregribe mulige etiske 

krænkelser (ibid, p. 92), og det mener jeg også jeg gjorde ved min baggrundsviden og korte 

forudgående samtaler, så jeg var bevidst om de etiske udfordringer, der kunne opstå i 

interviewsituationerne. 

 

3.4 Dokumentation  

Alle interviewene er lavet ud fra en praktisk interviewguide og optaget på en diktafon. 

Filerne er efterfølgende gemt på et USB-stik og på OneDrive (Microsoft). På samme måde er 

alt materiale i forbindelse med specialet gemt gennem hele forløbet for at sikre data, og jeg 

har også taget noter i forbindelse med interviewene for at bidrage til helhedsbilledet under 

selve interviewet (Andersen, Lotte Bøgh et al., 2012, p. 170-171). 

Interviewene er blevet fuldt ud transskriberet ord for ord, og det gav et langt bedre grundlag, 

end om de kun var blevet transskriberet delvist (ibid., s. 171). Det var meningen, at 

interviewene skulle transskriberes løbende, men denne tidsplan viste sig dog praktisk umulig 

at overholde, da transskriberingen var langt mere tidskrævende end jeg havde forestillet mig. 

Længden på de 10 interviews var mellem 57 minutter og 1 time og 20 minutter, dog var 

dobbelt-interviewet noget længere. Sammenlagt har optagelserne en længde på omkring 15 

timer og transskriberingen fylder 193 sider på Word, skrevet i Calibri, 11 pkt. og med 1,5 

linjeafstand. Transskriberinger og optagelser kan tilsendes efter opfordring. 

Det er en udfordring, at alle veteranerne har færøsk som førstesprog. Jeg er selv færing og 

alle færinger kan tale dansk, men det falder unaturligt for en færing at snakke dansk med en 

anden færing, og det ville automatisk lægge en dæmper på interviewet om det blev lavet på 

dansk og nuancerne ville forsvinde. Efter aftale med vejlederen blev det afgjort, at alle 

interviews skulle laves på færøsk, men at de refererede citater i specialet ville blive oversat til 

dansk med klar henvisning til, hvor i transskriberingen citatet var hentet. 
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3.5  Forskningskriterier 

3.5.1 Replikabilitet 

Et vigtigt kriterie i en videnskabelig undersøgelse er, at den kan gentages (Andersen, Lotte 

Bøgh et al., 2012, p. 98), som er en større udfordring i en kvalitativ undersøgelse end en 

kvantitativ. Min undersøgelse bygger til en vis grad oven på eksisterende viden, blandt andet 

SFI’s forskning, hvis kvalitative praktiske interviewguide dannede udgangspunkt for 

udformningen af min interviewguide. Jeg har forklaret hvilke metoder jeg har brugt til 

fremskaffelse af viden og interviewpersoner, og hvilke forhindringer fremtidig forskning kan 

støde på. Min interviewguide er udformet som både en teoretisk interviewguide, hvor jeg 

redegør for hvad jeg vil have svar på, og en praktisk interviewguide, hvor spørgsmålene 

fremgår, som skal give svar på teoretiske del. Det vil som udgangspunkt danne godt grundlag 

for en gentagelse. Den semistrukturerede interviewtilgang gør det selvfølgelig svært at lave 

en fuldstændig gentagelse, men som helhed mener jeg, at processen er veldokumenteret. 

Sproget er en udfordring for en ikke-færøsk forsker, men det er et praktisk og overvindeligt 

problem. 

3.5.2 Validitet 

I en forskningsmæssig sammenhæng skal man i sin undersøgelse måle det, som man ønsker 

at måle (Andersen, Lotte Bøgh et al., 2012, p. 100). Som nævnt i afsnittet om replikabilitet, 

så var min interviewguide udformet som en teoretisk del, som dannede grundlag for den 

operationelle del, selve spørgsmålene. Da der var tale om semistrukturerede spørgsmål, er der 

altid en fare for, at interviewet glider, og ikke giver det svar, som den teoretiske del fordrer. 

Dette var jeg dog meget opmærksom på, og hver gang interviewet kom ud på et sidespor, 

blev det efterfølgende rettet ind til interviewguiden igen, så alle respondenter fik samme 

spørgsmål. Der opstod nye elementer ved interview 3, hvor stofmisbrug blev bragt på banen, 

og som blev en del at guiden de efterfølgende interviews – jeg undersøgte og fik konstateret, 

at problemet ikke var aktuelt for interviewpersoner 1 og 2. Derfor undersøgte jeg det, jeg 

ville undersøge. Miles og Hubermans forskningskriterier (Andersen, Lotte Bøgh et al., s. 

113), stiller også relevante spørgsmål med hensyn til validiteten, og stiller blandt andet 

spørgsmålet, om en undersøgelse giver et autentisk billede af det, vi har undersøgt. Der har 

jeg har bestræbt at opnå, blandt andet ved at besøge dem hjemme i trygge omgivelser, hvor 

de under anonymitet gav nogle ærlige svar på deres modersmål.  
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Der kan være visse problemer med den interne validitet (ibid., s. 104), da den vedrører 

gyldigheden af en kausalslutning, mens jeg i min undersøgelse ikke forsøger at påvise en 

kausalslutning. Derimod undersøger jeg, om der er en sammenhæng mellem hvor veteranerne 

har valgt at bosætte sig og hvordan de klarer sig. Der lagde jeg vægt på ved at vælge et lige 

antal veteraner på Færøerne og i Danmark, som var tilfældigt valgt, og faktisk lignede 

hinanden meget i alder, arbejdsopgaver og udsendelsestidspunkter. 

Når vi kommer til den eksterne validitet, er det et spørgsmål om generaliserbarhed, da man 

som regel har en ambition om at nå ud over det specifikke og kunne drage slutninger fra 

noget undersøgt til noget ikke undersøgt (ibid., s 105). I min undersøgelse ville det være at 

generalisere ud fra min konklusion om, hvordan veteraner har det i Danmark og hvordan de 

har det på Færøerne. Generaliserbarhed i min undersøgelse ville som udgangspunkt afhænge 

af antallet respondenter, og 10 lyder ikke af meget, og derfor er det svært at generalisere. 

Men det er vært at notere, at antallet færinger i den danske hær er begrænset i forhold til hvor 

mange færinger findes. Den seneste opgørelse fra Hagstova Føroya (Færøernes Statistik) 

viser, at der er 48.846 indbyggere på Færøerne.4   

For at øge om den økologiske validitet (ibid., s. 106) har jeg også som udgangspunkt lavet 

alle interviews hjemme hos veteranerne, med en enkelt undtagelse. 

3.5.3 Reliabilitet 

Der skal være en konsistens i en undersøgelse og en bestræbelse på at undgå tilfældige fejl, 

da det ellers vil gå ud over reliabiliteten (Andersen, Lotte Bøgh et al., 2012, p. 102). I en 

kvalitativ undersøgelse som min, vil et par enkelt fejl kunne fordreje undersøgelsen, og det 

har jeg været opmærksom på i forløbet. Den teoretiske og operationelle interviewguide har 

alle klart været relateret til at besvare problemformuleringen, og alle interviews er 

transskriberede ord for ord. Bagefter har jeg lyttet interviewene igennem samtidig med at jeg 

har læst transskriberingen, for på den måde at undgå tilfældige fejl. Kvale & Brinkmann 

nævner muligheden, at to personer transskriberer samme tekst for at undgå fejl (Kvale et al., 

2009, p. 206). Det har ikke være muligt i min proces, men jeg har som nævnt i den 

forbindelse gennemlyttet alle interviews efter transskriberingen. Jeg har siden lavet en åben 

                                                           
4 Hagstova Føroya (2015): “Fólkatalið nærkast 49.000”, lokaliseret 24. juli 2015 - 
http://www.hagstova.fo/fo/tidindi/2015/07/folkatalid-naerkast-49000 
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kodning af alle interviews først en gang, og med det som udgangspunkt kodet interviewene 

en gang til, som en reliabilitetstest. 

 

3.6 Kodning 

Min tilgang til interviewmaterialet var kodning og efterfølgende display, som giver mig et 

redskab til at analysere indholdet i forhold til problemformuleringen. 

Der findes som nævnt ikke noget videnskabeligt materiale angående færøske veteraner, mens 

det derimod findes ret meget materiale angående veteraner fra andre lande. Jeg valgte derfor 

at kombinere de to strategier, hvor jeg lagde ud med en åben kodning, hvor fra jeg generede 

koder og en slutkodeliste. Derefter anlagde jeg en deduktiv strategi, hvor jeg begyndte med at 

lave en startkodeliste ud fra slutkodelisten og siden lavede en deduktiv kodning. Den 

deduktive kodning og startkodelisten dannede så rammen om et display, som muligvis kunne 

vise et mønster, som via teori vil danne grundlag for min analyse. 

Startkodelisten og displayet indgår i analyseafsnittet som Fig. 1. og Fig. 2. Efter anmodning 

kan jeg tilsende den induktive kodning for hver enkelt veteran, slutkodeliste og den deduktive 

kodning. 

Da jeg havde en induktiv tilgang, lagde jeg vægt på, at spørgsmålene var så åbne som muligt, 

så data kunne tale. Jeg havde dog et klart udgangspunkt i problemformuleringen og SFI’s 

interviewguide, så jeg kunne ikke helt sætte teori og empirisk forforståelse i baggrunden, som 

er et ideal i en analysestrategi som ”grounded theory” (Andersen, Lotte Bøgh et al., 2012, p. 

178). Det semistrukturerede interview viste sig også i denne sammenhæng som den rigtige 

form, da den tillod ny viden at dukke op. 

Jeg lavede en farvekodning, og koderne udviklede sig under processen. Jeg lavede nogle 

overkoder, som hen ad vejen tog udgangspunkt i temaerne, som var præsenteret i 

interviewguiden, og underkoder som relaterede til overkoden, som også fik en forklaring. I 

kodningen fik overkode og underkode samme farve. Hver kode fik også tilknyttet en 

forklaring. For at kontrollere kodningen blev alle tekster kodet endnu en gang for at se, om 

der var noget jeg havde overset. 

Ud fra den åbne kodning udviklede jeg en slutkodeliste, som gav mig et bedre overblik over 

interviewene. Den åbne kodnings slutkodeliste tog udgangspunkt i de forklarede overkoder 
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med kategori og underkategori. Det blev til ”Nationalitet/identitet”, ”Motivering og 

udsendelse”, ”Afghanistan og afghanere”, ”Voldsomme oplevelser”, ”Foranstaltninger” og til 

sidst ”Konsekvenser”. Sammenlagt gav denne slutkodeliste et ret nuanceret billede af 

veteranerne, men dog ikke nogen klar indgang til at svare den konkrete problemformulering. 

Derfor valgte jeg, efter at have fået empirien og den åbne kodning på plads, at arbejde ud fra 

en deduktiv tilgang og lave en lukket kodning. Ud fra slutkodelisten fra den åbne kodning 

valgte jeg at fokusere på koden ”Konsekvenser” i den lukkede kodning, da den indeholdt 

flere relevante oplysninger i forbindelse med besvarelsen problemformuleringen (Andersen, 

Lotte Bøgh et al., 2012, p. 182). I startkodelisten (Fig 2, p. 35) til den deduktive kodning 

lavede jeg igen en farvekodning, denne gang med tre overkoder, ”Sociale forhold”, ”Psykisk 

tilstand” og ”Behandling”, som alle også havde nogle relevante underkategorier fra den åbne 

kodningsproces. Hvert enkelt interview blev så kodet ud fra startkodelisten, som gav en mere 

klar retning mod at besvare problemformuleringen. 

For at lave den helt klare tilgang til besvarelsen af problemformuleringen, valgte jeg ud fra 

den deduktive kodning og dennes startkodeliste, at lave et display, som er en ”… koncentreret 

fremstilling av kvalitative data, der er opstillet på en sådan måde, at det hjælper til at besvare 

et forskningsspørgsmål” (Andersen, Lotte Bøgh et al., 2012, p. 188). Displayet blev udformet 

således, at veteranerne var enhederne. Veteranerne blev siden opdelt efter hvor de bor henne, 

1-5 på Færøerne og 6-10 i Danmark, som den uafhængige variabel. Ud fra kodningen opdelte 

jeg de afhængige variabler efter positive og negative forhold, som tog udgangspunkt i den 

startkodelisten til den lukkede kodning. Da et display skal rummes på en side (ibid., p. 188), 

blev jeg nødt til at omformulere underkategorierne fra startkodelisten i variablerne, men det 

er forklaret under selve tabellen, hvordan kategorierne er sammensat ud fra startkodelisten.  

For at gøre selve displayet mere nuanceret, blev de enkelte celler udbygget med + (udtaler sig 

positivt), - (udtaler sig negativt) eller 0 (udtrykker sig ikke). For eksempel ønsker tre 

veteraner hjælp, men de har alle forskellige kommentarer til det at søge hjælp, enten af 

negativ eller positiv karakter. Billedet kan være kompliceret, blandt andet med Veteran 10, 

som ikke føler sig frisk, men som heller ikke ønsker at tage imod hjælp på grund af dårlige 

erfaringer, og denne lidt sammensatte holdning bliver tydeliggjort i displayet. 

Jeg har med udgangspunkt i hovedkoderne i den deduktive startkodeliste og variablerne i 

displayet struktureret analysen og teoriafsnittet. 
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På grund af den begrænsede plads til displayet, har jeg været nødt til at gå på kompromis med 

regelen om autenticitet (ibid., p. 191-192). Som udgangspunkt lever displayet op til reglen 

om transparens, da det står på en side og efter min bedste overbevisning er selvforklarende 

(ibid., p. 194-195) og inklusionsreglen har jeg forsøgt at opfylde med at inkludere så mange 

datasæts som muligt inden for hver enkelt kategori (ibid., p. 192-193). Der er afvigelser, 

blandt andet afviger kategorien ”forbindelse til andre veteraner” fra et ellers klart mønster, 

men den er medtaget og bliver forklaret i analysen. Det største problem er reglen om 

autenticitet, da der ikke har været plads til data i sin autentiske form i selve displayet (ibid., p. 

191), og at observationerne derfor ikke kan føres direkte tilbage til data. Det er der til en vis 

grad til rådet bod på ved at gøre referencer til startkodelisten som et første led i en kæde, som 

fører helt tilbage til transskriberingen. 
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4. ANALYSE 

Som nævnt i metodeafsnittet, tager i analysen udgangspunkt i hovedkategorierne i 

startkodelisten til den deduktive kodning, som udbygges med kategorierne fra displayet, som 

bygger på underkategorierne i den deduktive kodning. På den måde mener jeg, at jeg bedst 

kan besvare problemformuleringen og strukturere specialet. 

Et display er den koncentrerede fremstilling af kvalitative data, som er opstillet på en måde, 

så det hjælper at besvare forskningsspørgsmålet (Andersen, Lotte Bøgh et al., 2012, p. 188). 

Mit display (Fig. 1, p. 34) skal vise, om der en sammenhæng mellem hvor de færøske 

veteraner bosætter sig, enten i Danmark eller på Færøerne, og hvordan de har det.  

Ved at se på positive forhold på den ene side og negative på en anden, dannes der et rimelig 

klart mønster, at det negative område er dominerende for veteranerne bosiddende på 

Færøerne, mens det positive felt er mere aktuelt for de færøske veteraner bosiddende i 

Danmark. Kategorien ”forbindelse til andre veteraner” bryder mønstret delvist, og hvis det 

var taget ud, ville billedet være endnu skarpere. Jeg har dog valgt at tage det med og forklare 

det i analysen, da det faktisk giver to dimensioner at relationerne mellem veteraner, som både 

kan virke positivt og negativt. Bortset fra denne afvigelse fortæller displayet helt klart, at 

veteranerne på Færøerne klarer sig betydelig værre end veteranerne i Danmark, og det vil jeg 

analysere i de følgende afsnit, som alle slutter med en delkonklusion og et afsnit, som sætter 

analysen i en teoretisk sammenhæng. 
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4.1 Sociale forhold 

Trivsel er tæt forbundet med de sociale forhold, som også er gennemgående for alle mine 

interviews. Ud fra interviewene og displayet kan man se, at der er ret stor forskel på hvordan 

veteranerne klarer sig i parforhold og hvor de bor henne. Alle veteranerne på Færøerne, som 

var i parforhold inden udsendelse, har oplevet et brud ved hjemkomst, og kun en af dem er i 

et parforhold i dag. Situationen er den modsatte for veteranerne, som bor i Danmark. Der er 

også ret stor forskel på den sociale omgangskreds blandt veteranerne i Danmark og på 

Færøerne, hvor færingerne på Færøerne søger sammen enkeltvis og søger en slags isolation, 

mens veteranerne i Danmark har en langt større omgangskreds, som kan forstå deres 

eventuelle problemer. 

Jeg har set på de sociale forhold ud fra disse kategorier i displayet:  Kæreste/ægtefælle 

(positiv), Brudte parforhold på grund af udsendelse (negativ), Forbindelse til andre veteraner 

(positiv) og isolation (negativ).  

4.1.1 Kæreste/ægtefælle 

Tre af veteranerne i Danmark og kun en på Færøerne havde på interviewtidspunktet en 

kæreste eller ægtefælle. Jeg spurgte som udgangspunkt alle om deres civilstatus, men tre af 

veteranerne kom overhovedet ikke ind på emnet igen under interviewet. Da jeg havde en 

åben og semistruktureret tilgang var det også unaturligt at spørge ind til det under 

interviewet. De andre syv kom dog alle spordisk ind på emnet, specielt to af de fire, som var i 

parforhold, udtrykte sig specifikt og positivt om parforhold. Veteranerne 7 og 8, som begge 

er i forhold, kommenterede ikke i speciel grad parforholdets betydning. Det var specielt 

Veteran 9 (DK) og Veteran 4 (FO), som direkte udtrykte parforholdets positive betydning for 

hvordan de havde det. Veteran 9 har haft problemer, men er kommet videre, mens Veteran 4 

har problemer og fået konstateret PTSD. 

Veteran 9 er gift med en anden veteran, og er meget bevidst om farer men også fordelene i 

forbindelse med den konstellation. 

Og så havde vi faktisk, man kan sige at der er fare for, når begge er veteraner, at i 

stedet for at gøre det bedre, så kan det også gøre problemerne dobbelt så store, når 

man er to. Men det, hos os, var det faktisk en styrke, da vi vidste hvordan vi 

reagerede, både for vores eget vedkommende, men også så man kunne observere 

reaktionerne (Veteran 9, p. 13, linje 427-429). 
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Veteran 9’s parforhold viste sig også at være til stor hjælp, da vedkommende udviklede 

stærke psykiske reaktioner efter hjemkomst fra sin første udsendelse. Det gav sig udslag i 

voldsomme humørsvingninger og separationsangst, som blandt andet medførte, at ægtefællen 

ikke kunne handle ind, uden at veteranen fulgte med. 

[…]han måtte nærmest stille et ultimatum og sige ”jeg klarer ikke mere, nu søger du 

hjælp eller gider jeg ikke mere, fordi jeg er ved at blive vanvittig”. Og han har selv 

haft problemer efter nogle udsendelser, så han kendte alle symptomerne (Veteran 9, p. 

12, linje 387-390). 

Veteran 4 har fået konstateret PTSD, og har ret store psykiske problemer i hverdagen på 

Færøerne. Han har en kæreste, som forsøger at hjælpe. 

Det er ekstremt anstrengende, jeg har mistet en kæreste, eller mistet, jeg klarede det 

bare ikke mere, og det er også anstrengende med min nuværende kæreste, men hun 

kender til problemerne og forsøger at hjælpe mig med det (Veteran 4, p. 9, linje 284-

285). 

Veteranerne 7 og 8 konstaterer bare, at de har en kæreste eller ægtefælle, uden ellers at 

tillægge dette særlig betydning for hvordan de klarer sig. Veteran 7 har dog valgt at bosætte i 

Danmark, delvist fordi hans ikke-færøske kone ikke har lyst at flytte til Færøerne. 

4.1.2 Brudte parforhold 

De brudte parforhold synes at fylde langt mere hos de ramte, end parforholdet fylder hos 

dem, der er i et. De fire, som er ramt at brud i parforholdene, relaterer alle bruddet direkte til 

udsendelsen. Og alle disse fire tilhører en gruppe, som har mange psykiske udfordringer i 

hverdagen. Tre af disse bor på Færøerne (nr. 3, 4 og 5) en enkelt i Danmark (nr. 10). 

Veteran 3 beskriver blandt andet, hvordan lysten til sex forsvandt efter hjemkomst. 

Jeg tabte lysten til sex, jeg havde overhovedet ikke lyst til det (…) Det var underligt, 

fordi inden var jeg ret viril, og så bagefter, når jeg kom tilbage fra Hold 10, så var det 

ingenting (Veteran 3, p. 13-14, linje 435-438). 

Veteran 5 beskriver også hvordan hans forhold gik i stykker efter hjemkomst, da kæresten 

ikke kunne klare hans ændrede adfærd. 

[…]måske lidt problemer med ex-kæresten, hun ville have mig hele tiden, og jeg ville 

bare have fred og sådan noget. Nå, ja, det skulle hun også forstå, men det gjorde hun 
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så ikke, så vi gik fra hinanden engang efter det. (…) Da jeg kom hjem ville jeg bare 

have fred, og det sagde jeg til hende, inden jeg kom hjem, men det forstod hun ikke 

(Veteran 5, p. 15, linje 475-483). 

Veteran 4 beskrev sit anstrengende parforhold ovenfor, som er endt i et brud, og et 

udfordrende samliv med sin nuværende kæreste, som dog forstår og forsøger at hjælpe ham. 

Veteran 10 er den eneste færøske veteran i Danmark, som har oplevet, at to parforhold er gået 

i stykker på grund af hans adfærd, som ændredes ved hjemkomsten fra Afghanistan. 

[…]vi blev enige om, ok, jeg tager afsted, og jeg lover ikke at være forandret når jeg 

kommer hjem. Når jeg kom hjem var den helt gal. Det var det som kostede forholdet i 

sidste ende, fordi jeg kunne ikke være sammen med nogen, jeg klarede ikke 

mennesker. Jeg ville være for mig selv, det var håbløst (Veteran 10, p. 20, linje 651-

653). 

Man er blevet standhaftig, trodsig og forhold nummer to gik også i stykker på grund 

af det her. Man har svært ved at snakke om tingene, og når man er deprimeret, træt og 

ked af det og sådan noget, hvordan skal man så sætte ord på det, om der ikke er en 

som forstår det alligevel. Det fylder bare rigtig meget (Veteran 10, p. 20, linje 657-

660). 

4.1.3 Forbindelse til andre veteraner 

Alle veteranerne udtrykker sig positivt angående forbindelse til andre veteraner, med en lille 

undtagelse for Veteran 6, som sorterer nogle fra. Næsten alle har jævnlig forbindelse til andre 

veteraner, med undtagelse af veteranerne 1 og 2, som begge er bosat på Færøerne. De indgår 

ikke i samme klike som nummer 3, 4 og 5, og hvis forbindelse med andre veteraner primært 

kun omfatter disse tre. Veteranerne i Danmark har en langt større kreds af veteraner, som de 

mødes eller kommunikerer med, enten i forbindelse med træf eller via deres forsatte arbejde i 

hæren (Veteranerne 6 og 9). 

Der er kun to af veteranerne, som ikke har nogen social kontakt med andre veteraner. Veteran 

1 ser det ikke som noget problem, da han mener, at han lige så godt kan snakke med andre 

venner, om problemer opstår. Det er anderledes med Veteran 2, som sætter kammeratskabet i 

hæren utrolig højt. 

Og jeg læste et eller andet sted, man får, en eller anden havde forsket i emnet, jeg får 

det utrolig godt til at passe, at soldater, som er i krig sammen, de udvikler det samme 
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stof som en mor, når hun skal til at føde. Jeg syntes det var utrolig sjovt, fordi det 

skaber nogle rigtig tætte bånd, og jeg tror faktisk det er sådan. Det giver mening. Og 

så at miste ham, det var hårdt (Veteran 2, p. 16, linje 540-544). 

Da Veteran 2 nævner det at miste, så handler det om, at hans bedste kammerat fra 

udsendelsen kørte på vejsidebombe i Afghanistan og døde, men det var efter at Veteran 2 

havde forladt hæren og var flyttet til Færøerne. Det er denne hændelse som fylder mest i dag, 

og som plager ham konstant. Inden kammeraten døde, havde Veteran 2 sendt en pakke til 

ham i Afghanistan, hvori der var kager og et brev. Pakken kom retur, uåbnet. 

Jeg besøgte hans grav i Glamsbjerg, hvor han kom fra, og så… jeg husker det endnu, 

har ikke fortalt det til nogen, læste jeg brevet for ham, der ved graven. Og det var bare 

rigtig… jeg tudede, stortudede (Veteran 2, p. 15, linje 486-488). 

Han ville ønske, at der var dannet en veteranforening på Færøerne, hvor han kunne snakke 

med andre veteraner om sine problemer, da det kan være svært at snakke med civile færinger. 

Veteran 3 ser sine soldaterkammerater som noget helt specielt, når han bliver spurgt om hvad 

han bedst husker fra sin udsendelse. 

[…]kammeratskabet, gruppen, man er næsten altid sammen. Man er på toilettet 

sammen, sover sammen, tager brusebad sammen. Mere det, som en familie (Veteran 

3, p. 3, linje 101-102). 

De tre færøske veteraner (veteranerne 3, 4 og 5), som har forbindelse til andre veteraner på 

Færøerne, har primært hinanden at snakke med og danner en lille klike med Veteran 4 som 

omdrejningspunkt. Veteran 4 har også fået et godt kammeratskab med Veteran 10, som bor i 

Danmark, og de mødes når der er mulighed for det. Iblandt kommunikerer veteranerne på 

Færøerne via Skype med deres danske soldaterkammerater, men det primære er det 

personlige venskab. 

Jeg og (Veteran 4) har været forbandet heldige at have hinanden. Vi kan snakke om 

alting hele tiden, og det gør vi meget. Selvfølgelig, om du har været i byen og folk 

spørger ”du har været i hæren, du har været i krig”, så får de en røverhistorie, men jeg 

kan aldrig snakke med en, som ikke har været i hæren på samme måde, som med en, 

som har været i hæren og prøvet det (Veteran 5, p. 11, linje 352-356). 
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Veteranerne 3 og 4 har fået konstateret PTSD og Veteran 5 har det også svært psykisk. De 

beskriver alle kammeratskabet som noget meget vigtigt, da man kan snakke om ting, andre 

ikke forstår. 

[…]man kan snakke sit eget sprog og man ved altid hvad den anden tænker. Det er 

meget nemmere at finde ud af militærfolk, man ved hvad de tænker og det er meget 

nemmere at håndtere dem (Veteran 3, p. 13, linje 413-414).  

Selv om disse tre hjælper hinanden, og det som udgangspunkt burde være positivt, så kan en 

så snæver kreds også udvikle sig i en mere negativ retning. Misbrug af hash er blevet en mere 

eller mindre fast bestanddel af kammeratskabet. 

(Veteran 5) snakker jeg med iblandt. Vi har en gang ind imellem taget en rigtig snak, 

og så er jeg taget derover. Han kan også godt ryge iblandt. Der har vi fået dybe 

samtaler iblandt (Veteran 4, p. 15, linje 501-502). 

Jeg kommer ind på misbruget igen i afsnittet Behandling. 

Veteranerne i Danmark har en lidt forskellig tilgang til kammeratskabet. Veteranerne 6 og 9 

er stadigvæk i militæret, og mener at de ad den vej har kammerater at snakke med, som også 

har været i Afghanistan. Derfor har de ikke det store behov at opsøge gamle 

soldaterkammerater. Det forholder sig lidt anderledes for de andre tre. Veteranerne 7 og 8 

mødes jævnligt, og de har begge to været til veterantræf. Ud af de fem veteraner i Danmark 

er det dog Veteran 10, som sætter kammeratskabet højest, og det er samtidig også ham, som 

har det sværest rent psykisk. 

Det er et specielt forhold man har til hinanden, dem man har været udsendt sammen 

med, det er noget helt specielt. Man behøves ikke, man har noget til fælles (Veteran 

10, p. 4, linje 116-118).  

Veteran 10 mødes jævnligt med sine gamle danske soldaterkammerater, blandt andet mødes 

de hver juleaften ved Kastellet, hvor de mindes sine faldne kammerater med blomster. Og de 

hjælper hinanden, når behovet opstår. 

[…]specielt om man brænder inde med noget, så som at ”denne uge har jeg søreme 

ikke haft det godt” elle noget andet, og så de andre, jamen ”sådan havde jeg det i 

sidste uge”. Man sparrer på en eller anden måde, og det er rigtig godt. Det skal ikke 

undervurderes (Veteran 10, p. 21, linje 698-700). 
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4.1.4 Isolation 

Under en udsendelse til et krigsområde er det afgørende, at soldaterne hele tiden er på 

dupperne og adlyder ordrer. Når de kommer hjem oplever de en brat overgang til et mere 

civilt og afslappet liv, hvor man selv bestemmer farten, og det giver dem mange udfordringer.  

I litteraturen og ud fra mine interviews er det gennemgående, at soldaterne ønsker fred den 

første tid efter hjemkomst, og at de håber på forståelse fra omverdenen. For nogle går 

omstillingen rimelig hurtigt, mens det for andre bliver en kamp, som ofte ender i isolation, da 

de får det svært at omgås mennesker. 

Jeg ved det ikke, jeg møder ikke mange nye mennesker. Jeg har dem jeg kendte i 

forvejen, og så går jeg slet ikke ud, altså blandt folk, og jeg tager i byen sådan cirka 

hver tredje måned eller der omkring (Veteran 3, p. 7, linje 233-235). 

Og skal man ud at drikke, så vil jeg heller være sammen med venner, som jeg kan 

stole på. Min egne gruppe faktisk, ha, ha, ha, om man tænker efter (Veteran 3, p. 8, 

linje 247-248). 

At være i krig, det er ”hvorfor fanden drog du i krig”, det er som oftest svaret, eller 

spørgsmålet, ikke sandt. Og så gider man ikke snakke med folk, og så virker man 

bare, jeg ved ikke, du ved… Man virker på en måde vanvittig, men folk ved for 

fanden, at man har været i krig. De tænker ikke, ”ok, vi bærer lige over med ham, 

fordi han har været i krig”. De bærer aldrig over med en soldat på Færøerne, nej 

(Veteran 4, p. 20, linje 653-657). 

Det er specielt veteranerne bosiddende på Færøerne, som isolerer sig, men det er også dem, 

som psykisk har det sværest. Dave Grossmann nævner hvor vigtigt det er for en veteran at få 

social accept, da der kan være en sammenhæng mellem accept og trauma (Grossmann, 2009, 

p. 292). Færingerne er vendte hjem til Færøerne enkeltvis, ligesom veteranerne fra Vietnam, 

og de møder langt fra altid forståelse, som også kan tilskynde isolation. Veteran 3 har ovenfor 

beskrevet hvordan han isolerer sig, og det kan have en forklaring i netop det Grossman 

beskriver. 

Lige inden vi flyttede her til, min kammerat, han arbejder på (fabrikkens navn), så var 

der kommet nogen over til ham og havde spurgt, om han var fuldstændig fra 

forstanden, ham den vanvittige soldat, og om jeg virkelig var så sindssyg. Så der har 

åbenbart været snak i bygden (Veteran 3, s. 15, linje 491-492). 
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Veteran 10, som er bosat i Danmark, har også problemer, og er den eneste af veteranerne i 

Danmark, som til en vis grad isolerer sig, bortset fra soldaterkammerater og 

arbejdskammerater. 

[…]og så at komme hjem til Færøerne, kammeraterne derhjemme var ikke på samme 

boldgade overhovedet. Det handlede mere om det der skete der, og det kunne jeg ikke 

forholde mig, så det var lidt, ok, jeg følte mig lidt alene (Veteran 10, s. 19-20, linje 

644-647). 

4.1.5 Delkonklusion 

Formålet med dette afsnit er at undersøge forhold, som påvirker veteranerne i det daglige liv i 

samfundet, og som kan være afgørende for deres evne igen at indgå i det civile samfund. 

Grundlæggende for denne omstillingsproces er det helt nære, familie og parforhold, men også 

den sociale omgangskreds, som kan bidrage til trivsel og accept. 

Min undersøgelse viser, at de fleste veteraner med stabile familieforhold og sociale relationer 

er bosat i Danmark. Tre af veteranerne er i stabile forhold, to af dem har børn, mens den 

tredje har haft samme kæreste i hele forløbet, og har oplevet både op og nedture, som virker 

at have styrket forholdet. Afvigelsen i Danmark er, at Veteran 6 ikke har været i noget fast 

forhold, mens Veteran 10 har to forliste parforhold bag sig. Veteran 10 kan dog vise til nogle 

stærke sociale relationer til andre veteraner, som han bruger som en slags ventil, når han har 

problemer. Han føler sig derfor ikke alene, men som en del af et fællesskab. De to 

familiefædre, veteranerne 7 og 8, har kontakt til andre veteraner, men behovet er ikke lige så 

stort, da de er i velfungerende parforhold. Generelt kan man sige om veteranerne i Danmark, 

at de socialt er meget velfungerende, og der hvor de familiære forhold ikke omfatter en 

partner, så findes soldaterkammeraterne som et slags stand-in. 

Situationen er langt værre blandt veteranerne på Færøerne. Veteranerne 3, 4 og 5 beskriver 

alle turbulente forhold og en slags isolation, hvor de kun har hinanden, samtidig som de har 

udviklet et hash-misbrug. Jeg kommer til misbrugsdelen senere i specialet, men alle tre har 

udviklet misbruget i hæren, og betragter det som det eneste fungerende medicin mod konstant 

uro. Den ene af de tre har en kæreste, men ud over det virker det som om de tre isolerer sig 

med problemerne rent socialt, og har svært ved at komme videre. De andre to veteraner, nr. 1 

og 2, har ikke nogen forbindelse med andre veteraner – nummer 1 mener ikke han har noget 

behov, mens nummer 2 længes efter et fællesskab af veteraner, hvor han kan få talt om sine 

problemer, som andre har svært at forstå. 
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Sammenfattende kan man sige, at de sociale forhold for veteranerne på Færøerne langt fra 

matcher situationen de færøske veteraner i Danmark er i, og det kan indikere en grobund for 

potentielt store problemer. 

4.1.6 Sociale forhold i teoretisk sammenhæng 

Med undtagelse af Veteran 1, har alle de færøske veteraner oplevet større og mindre 

problemer med socialt at tilpasse sig det civile liv efter hjemkomst fra Afghanistan, og det 

stemmer også helt overens med litteraturen, som jeg har beskrevet i litteraturafsnittet. Det er 

dog noget som indikerer, at færingerne har større udfordringer på den sociale front, end dem 

som er beskrevet i litteraturen. 

Claus Kold og Henning Sørensen når i sin undersøgelse frem til, at 38% af veteranerne har 

svært ved at tilpasse sig samfundet efter endt udsendelse (Kold et al., p. 249), mens min 

undersøgelse kunne indikere et langt større problem, hvor man dog må tage forbehold for de 

forholdsvis få interviews. Veteranerne i Danmark synes dog at klare sig langt bedre end dem 

på Færøerne efter et stykke tid, og når også at etablere sig i trygge rammer. 

Dave Grossmann nævner også forbindelsen mellem accept og trauma (Grossmann, 2009, p. 

292). Flere av de færøske veteraner på Færøerne føler sig ikke accepterede og isolerer sig. 

Specielt veteranerne 3 og 4 udtrykker hvordan omgivelserne ikke accepterer dem, og det er 

netop de to eneste, som officielt har fået konstateret PTSD. Dette kunne indikere en 

sammenhæng mellem accept, trauma og trivsel, om end grundlaget i denne undersøgelse er 

ret spinkelt i den forbindelse. 

Flere af færingerne havde også store problemer i sine parforhold efter hjemkomst, og for fire 

gik det i stykker. Alle disse fire har oplevet voldsomme kamphandlinger, og det stemmer 

også overens med Ruger et al., som i sin undersøgelse af ægteskaber og veteraner kom til en 

helt sikker konklusion, nemlig at deltagelse i voldsomme kamphandlinger påvirker længden 

af ægteskaber (Ruger et al., p. 98).  

Når det nære forhold, parforholdet, ikke er til stede, har veteranen brug for andre sociale 

kontakter, som også kan forstå han situation, og da er kontakten til andre veteraner central, 

ifølge mine interviews. Når det er muligt forsøger de færøske veteraner at bruge hinanden, 

men er det ikke muligt, er det også en mulighed at opsøge danske veteraner. Færingerne 

skiller sig ud fra mængden ved næsten altid at markere på uniformen, at de er færinger, og 

laver derfor et skeln mellem dem og deres danske kammerater. Thomas Hylland Eriksen har 
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skitseret et sådant skeln med begreber ”we” and ”us”, hvor man i den aktuelle problemstilling 

kan sige, at den samlede flok veteraner er ”we” mens færingerne er ”us”. Hylland Eriksen 

påpeger, at når ”we” and ”us” komplimenterer hinanden, står man stærkest. Det kan være en 

indikator på en forskel på veteranerne på Færøerne og i Danmark, hvor de på Færøerne 

ufrivilligt isolerer sig fra deres danske kammerater, mens veteranerne i Danmark inddrager 

begge dele og som helhed klarer sig bedre og får et større udsyn. Dette kan også ses i en 

sammenhæng med Charles Wright Mills, som blandt andet beskriver konsekvenserne for 

mennesker, som ikke forstår den komplicerede sammenhæng, sum strukturerer deres liv, og 

kan føle sig fanget i en fælde (Mills, p. 15-17). 

 

4.2 Psykisk tilstand 

Alle veteranerne i min undersøgelse har haft psykiske problemer efter hjemkomst, dog i 

forskellig grad. Nogle kæmper stadigvæk med dem, mens andre er kommet over det, og føler 

sig friske. To av veteranerne har fået konstateret PTSD, men flere har haft problemer med 

uro, som bare ikke vil forsvinde. Der er også en veteran som er overbevidst om, at han lider 

af PTSD, uden at han dog gør noget forsøg på at få den officielle diagnose, mens en anden er 

begyndt at få reaktioner og flashbacks, som kunne tyde på en udvikling av et psykisk 

problem. 

I dette afsnit vil jeg ud fra displayet se på disse kategorier: Battlemind (negativ) og PTSD 

(negativ).  

Der kan være visse overlap til næste hovedafsnit om behandling, da psykiske udfordringer 

ofte sættes i forbindelse med mestringsstrategier, hvor veteranen behandler sig selv i en vis 

grad, enten med stoffer eller fysiske aktiviteter, for at kunne fungere i en almindelig hverdag. 

4.2.1 Battlemind 

Et gennemgående problem for alle veteranerne er omstillingen fra ”battlemind” til 

”homemind”, en omstilling fra livet i en kampzone til en fredelig og tryg tilværelse i 

Danmark eller på Færøerne. Omstillingen er svær, og nogle klarer den bedre end andre. 

Billedet er dog rimelig klart, at veteranerne på Færøerne har langt sværere at komme over 

problemet end de færøske veteraner i Danmark og har sværere at tackle det på en 

hensigtsmæssig måde. Under denne kategori, Battlemind, har jeg ud fra den deduktive 
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kodning samlet begreberne Uro/Battlemind, efterreaktion og flashbacks, som dog også ofte 

forbindes med PTSD. 

De fleste beskriver, hvordan de hele tiden var i et slags alarmberedskab ved hjemkomst. 

[…]du går fra femte gear ned i første gear eller næsten tomgang efter få dage, og det 

er ikke således at kroppen, i hvert ikke min, ved det. Så det tog et stykke tid inden jeg 

kom ned igen (Veteran 6, p. 14, linje 469-471). 

Veteran 9 beskriver, hvordan det tog omkring et halvt år at falde ned. ”[…]det peaker når et 

halvt år er gået, og så normaliserer det sig gradvist igen” (Veteran 9, p. 12, linje 477-478). 

For andre bliver tilstanden mere eller mindre permanent. 

Min hjerne arbejder ofte på højtryk, om jeg har mange mennesker omkring mig, eller 

en bil kører bag ved min, om en bil overhaler eller om nogen ser på mig. Du ved, så 

tænker jeg, hvem er ham der, hvad vil han, ok, han kører lidt tæt på. Hele tiden, hele 

tiden, det kan måske være godt, men det er også det at man bliver ekstremt træt af 

hele tiden at lægge mærke til folk (Veteran 10, p. 15, linje 491-495). 

Battlemind og uroen er noget, der har ramt de fleste, men ud af de tre veteraner, som i dag er 

mærkede af denne uro og bor i Danmark, er det dog kun Veteran 10, som føler sig hårdt 

plaget. Veteran 6 er stadigvæk i forsvaret og var sidst udsendt til Afghanistan i 2014, og ser 

det som en fordel i sit arbejde. Veteran 7 derimod har ikke været hårdt plaget, men er begyndt 

at få ret voldsomme flashbacks, som begynder at gøre ham urolig. Det vender jeg tilbage til 

under afsnittet om PTSD.  

Situationen blandt veteranerne på Færøerne er anderledes, og med undtagelse af Veteran 1, 

føler de andre fire, at de har problemer. Flere beskriver søvnproblemer, blandt andet Veteran 

5. 

Nej, jeg har ikke sovet godt, det har jeg ikke. Jo, jeg sover godt, jeg kan bare ikke 

falde i søvn. Det har fulgt mig siden jeg holdt og i hæren og Afghanistan. […]Men det 

at falde i søvn kan iblandt tage fra en halv til fem timer, så det har været plage, det at 

falde i søvn, fordi jeg vågner når jeg skal lægge mig, da begynder alting bare at køre 

(Veteran 5, p. 18, linje 592-596). 
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Veteranerne 3, 4, 5 og 10 beskriver alle søvnproblemerne, som blandt andet afhjælpes med at 

lægge sig til at sove med fjernsynet tændt. Om det er helt stille, er det umuligt at falde i søvn. 

Veteran 10 nævner også mareridt og søvngængeri som et problem. 

Jeg har ofte mareridt, har ofte gjort ting i søvne, som ikke giver nogen mening, ret 

ofte faktisk. Engang var det så voldsomt, at jeg ikke turde slukke lyset i en måned, 

mere end en måned, hvor jeg sov med lyset tændt (Veteran 10, p. 21, linje 708-710). 

Han refererer til en hændelse, hvor han først vågnede uden for toilettet, hvor kæresten 

grædende havde søgt tilflugt for hans truende adfærd midt om natten. 

Det med hele tiden at være på vagt og oversensitiv, ligesom Veteran 10, er gennemgående for 

veteranerne 3, 4 og 5 på Færøerne, og som kan beskrives med et eksempel fra Veteran 4. 

Jeg mødte en kvinde i Á [færøsk supermarked], hendes ansigt, reaktionerne, det så ud 

som om manden bankede hende. Man er for fanden i stand til at aflæse folk, om man 

gør det hver dag. Og tror du ikke at hendes datter fulgte efter, og hun var lige så 

usikker og bange og stille og bleg… Og så står man bare, man vil vide hvorfor, 

næsten, ik’, men så går man forbi denne kvinde, og så er der en anden kvinde 

(Veteran 4, p. 9, linje 276-280). 

Det er det voldsomme adrenalin niveau som opbygges i kampzonerne, som giver uroen, og 

som blandt andet Veteran 3 ønsker tilbage. 

[…]jeg kan sige, at jeg blev virkelig afhængig af adrenalinet, det er er et rigtigt narko 

for mig. Jeg tror, jeg tænker hele tiden om at tage i krig igen. Men det er, det er ikke 

for at skade mennesker eller noget, jeg vil bare få den rus der (Veteran 3, p. 6, linje 

191-193). 

Veteran 2 er lidt atypisk i forhold til de andre, da han ikke har samme problemer med direkte 

uro, men er plaget af en slags skyldfølelse for en kammerats død i Afghanistan, efter at han 

selv var gået ud af hæren. Han mener selv, at dette var skyld i, at han ikke kunne koncentrere 

sig om sin efterfølgende uddannelse. 

Ligegyldighed, jeg var, jeg vidste at det jeg gjorde [bacheloropgave] var supervigtigt, 

men jeg var ligeglad. Det værste er, at jeg gerne vil være folkeskolelærer, det er det. 

Men jeg ved ikke, om det er selvsabotage på en eller anden måde. […]Jeg ved ikke 

om det er det, man snakker om ”survivors guilt”, men ligesom, jeg havde… Mere det 



46 
 

at jeg skulle have været der, men jeg skulle jo ikke have været der, havde ikke nogen 

grund til det (Veteran 2, p. 15, linje 499-504). 

 

4.2.2 PTSD 

Det er svært at komme uden om diagnosen PTSD, når man beskriver krigsveteraner. Jeg har i 

teoriafsnittet beskrevet PTSD og dens fremkomst nærmere, og hvordan det udviklede sig fra 

at handle om granatsjok og fejhed til at det i 1980 blev anerkendt som en diagnose, og som i 

dagens Danmark kan udløse erstatning til krigsveteraner. 

To af mine respondenter har fået diagnosticeret PTSD, uden at jeg dog har fået oplysning om 

i hvor svær grad. Som nævnt i teoriafsnittet bliver diagnosen vurderet ud fra en skala mellem 

17 og 85, hvor man i Danmark har sat en grænseværdi på 44. Veteran 3 fik konstateret PTSD 

mens han endnu var en del af hæren, mens Veteran 4 har fået det konstateret efter et han 

forlod forsvaret og flyttede til Færøerne, og får i dag behandling af en psykiater på Færøerne. 

Veteran 3 er efterfølgende flyttet til Færøerne men har ikke nogen kontakt til hverken 

psykiater eller psykolog. 

Veteran 3 beskriver, hvordan han udviklede symptomer efter hjemkomst, som til slut blev 

konstateret som PTSD. Det begyndte med, at han ikke kunne slippe en tanke om en engelsk 

soldat, som var blevet skudt i hovedet. 

Nej, dengang tænkte jeg hele tiden, det der, det var om ham engelskmanden, fordi jeg 

så det næsten krystalklart for mig. Det kørte, det kørte i næsten tre år, sådan du ved, 

femten sekunder, hele tiden. Om jeg ikke var i gang med et eller andet, så kørte det 

bare. Og jeg tror, det stressede mit hoved […]det var lige som en sang, der sad fast i 

hovedet, men den sad fast i tre år (Veteran 3, p. 11, linje 341-347). 

Han fik også svære problemer med koncentrationen og kunne i sin sidste tid i forsvaret kun 

følge med på grund af den indlærte rutine.  

Veteran 4 havde ingen problemer, da han forlod forsvaret et stykke tid efter hjemkomst. Det 

var først efter at han havde afsluttet sin uddannelse som fiskeskipper på Færøerne og var gået 

i gang med en videre uddannelse til navigatør, at problemerne opstod. 
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Ja, så begyndt jeg at studere til navigatør, men da brød PTSD-en ud, begyndte at få 

problemer af det, kunne ikke sidde mellem folk uden at tænke hvad de tænkte, du ved. 

(Veteran 4, p. 13, linje 426-427). 

Han beskriver, hvordan symptomerne bare blev værre og værre, og til slut kunne han 

overhovedet ikke sove. Da Veteran 4 ringede til Veterancentret og bad om hjælp, var han på 

sammenbruddets rand. 

Så snakkede vi en halv time i begyndelsen, stortudede i telefonen, jeg klarede det ikke 

mere, du ved. Jeg havde næsten lyst til, jeg havde ikke lyst til selvmord, men det 

virker hårdt bare at være til og være en selv (Veteran 4, p. 13, linje 426-427). 

Han begyndte at gå til psykolog, uden at det hjalp noget særligt. Ikke før end han fik 

henvisning til en psykiater, som efter et stykke tid stillede diagnosen PTSD, mener han selv, 

at han fik hjælp. 

Begge disse to veteraner bor i dag på Færøerne, og mødes jævnligt, blandt andet også med 

Veteran 5, som har det hårdt psykisk, uden dog at nogen diagnose er stillet. Veteran 5 har 

søgt hjælp hos psykologer uden at det har hjulpet, men har aldrig været undersøgt for PTSD. 

Selv mener han ikke, at han har PTSD. Denne konklusion er han kommet til, efter at have 

observeret Veteran 4. 

Jeg har virkelig set det, jeg har set når (Veteran 4) får et flip, så har jeg sagt til mig 

selv, ”det der har jeg ikke”, det som jeg har, er overhovedet ikke det samme, så 

ekstremt mere aggressiv, lunte du ved, ikke sandt, så er han der oppe med det samme. 

[…]Om jeg har en lettere form af det, eller hvor mange former, det skal jeg ikke gøre 

mig klog på (Veteran 5, p. 23, linje 744-749). 

Veteran 5 har store søvnproblemer og ryger hash næsten hver aften for at slappe af og falde i 

søvn. 

De andre to veteraner på Færøerne, nr. 1 og 2, mener ikke, at de lider af PTSD. Veteran 1 er 

den af veteranerne, som har oplevet mindst psykiske kvaler af alle de udsendte. Men der 

findes en uro. Han beskriver hvordan han, voldsomt beruset, en aften gik amok, så politiet 

måtte tilkaldes. Han havde opført sig på en sådan måde, at betjentene efterfølgende havde 

spurgt ham, om han havde været udsendt. Han havde slået over til dansk og åbenbart 

forestillet sig, at han befandt sig i Armadillo. ”Det var en smule ubehageligt, da jeg ikke 
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troede at jeg havde problemer med sådan noget, men altså, der har noget åbenbart slået klik” 

(Veteran 1, p. 15, linje 494-495). 

Alle de færøske veteraner i Danmark har haft problemer i forbindelse med hjemkomst, men 

kun en vurderer, at han har problemer, som kan kategoriseres som PTSD, uden at nogen 

lægefaglig myndighed dog har konstateret det. 

Jeg har en bog som hedder ”Menneskets psykologi under voldsomme…” et eller 

andet, som jeg fik som MP-er. Der står symptomerne på PTSD, og jeg tror at der er 10 

eller 12, og jeg tror at jeg kan sætte et flueben ved hvert enkelt punkt (Veteran 10, p. 

21, linje 703-705). 

Han er af den overbevisning, at næsten alle veteraner, som har været uden for de beskyttende 

mure i lejrene, lider af PTSD i forskellig grad. ”Alle dem jeg kender og som jeg har været 

sammen med har en eller anden form for PTSD, nogle bare værre end andre” (Veteran 10, s. 

22, linje 729-730). 

Veteran 7 har også hidtil ment, at han var kommet hjem uden psykiske skader, og mener 

heller ikke, at han har problemer. Men han er begyndt at få nogle ubehagelige flashbacks, 

hvor han blandt andet oplever situationen, hvor hans bil kørte på en vejsidebombe i 

Afghanistan. 

Jo, man ser fuldstændig, du kan ikke styre det eller noget, du får åndenød iblandt, 

fuck. […]Ja, jeg ser det hele foran mig, 3D kan man sige. Jeg ser altså, jeg oplever 

situationen om igen (Veteran 7, s. 13, linje 419-422). 

Han mener dog, at der skal mere til end det, før end han søger hjælp, selv om han er bevidst 

om, at disse flashbacks kan være symptomer på, at han er ved at udvikle PTSD. ”Der skal 

mere til, om jeg for eksempel går bananas eller får ekstremt PTSD og for mange flashbacks 

og ikke tør gå uden for en dør, eller sådan noget. Men så slemt har det ikke været”, mener 

Veteran 7 (Veteran 7, p. 13, linje 411-413). 

Det er ikke omkostningsfrit, når man stadigvæk er inden for forsvaret, at man udvikler 

problemer, som Veteran 3 måtte erfare, da han søgte psykologhjælp for sine tvangstanker. 

Lægen der på kasernen, de hører at du har snakket med en psykolog, du kommer 

måske til at nævne det, og så er det ”bomb”, seks måneders karantæne med det 

samme (Veteran 3, p. 12, linje 378-379). 
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Veteran 3 blev sygemeldt og sat i medicinsk behandling, som ikke fungerede. Han følte sig 

fanget, da han var af den overbevisning, at den medicinske behandling var en forudsætning 

for at få sygedagpenge. Medicinen fungerede ikke efter hensigten, og han valgte nærmest at 

flygte ved at gå ud af hæren og rejse til Færøerne. ”[…]man skal tage medicinen for at få 

penge fra det offentlige, og jeg fik det ekstremt dårligt af medicinen. Så valgte jeg heller at 

rejse derfra” (Veteran 3, p. 14, linje 453-454). Veteran 3 rejste til Færøerne, stoppede med al 

medicin, men har fået det så dårligt igen, at han overvejer at kontakte Veterancentret for at få 

hjælp. Det har han overvejet længe, men han kan ikke tage sig sammen. Udsigten til den 

lange ventetid og muligvis at udfylde lange formularer, holder ham tilbage. 

4.2.3 Delkonklusion 

Interviewene viser klart, at næsten alle de færøske veteraner har haft problemer efter 

hjemkomst fra Afghanistan. Den store forskel er, at veteranerne på Færøerne i langt større 

grad føler, at de stadigvæk har problemer og at en besværet psyke gør det svært at fungere i 

samfundet på en balanceret måde, som de selv ønsker. Veteran 2 mener, at udsendelsen har 

påvirket hans uddannelse, Veteran 3 og 4 har fået konstateret PTSD og Veteran 5 plages af 

konstant uro og søvnproblemer. Veteranerne i Danmark er ikke gået ram forbi, men kun en, 

Veteran 10, føler sig i dag besværet af sin psyke i en sådan grad, at det går ud over hans 

livskvalitet. De andre har haft kortvarige problemer og betragter ikke konsekvenserne som så 

alvorlige, at de går ud over deres dagligdag. Veteran 7 er dog i en mellemsituation, da han er 

begyndt at få flashbacks. 

Interviewene indikerer klart, at situationen blandt veteranerne på Færøerne er af en mere 

alvorlig karakter end blandt de færøske veteraner i Danmark. 

4.2.4 Den psykiske tilstand i en teoretisk sammenhæng 

Alle hjemvendte soldater og veteraner i den danske hær indgår i de samme programmer, som 

hjælpe soldaterne at trappe ned fra en situation med ”battlemind” til ”homemind”, samtidig 

som det giver forsvaret mulighed for at spotte de veteraner, som er mest udsatte. Derfor er 

færøske og danske hjemvendte soldater som udgangspunkt i samme situation. 

Ud fra SFI’s store undersøgelse fra 2009-2012 kan vi se, at 17% af de hjemvendte mener, at 

de har fået psykiske mén, men ud af dem mener 13%, at det er i mindre grad. Samme 

undersøgelse viser også, at kun 5% har fået en diagnose og 2,4% konstateret PTSD.  Den 
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nyere rapport fra Veterancentret i 2013 viser, at efter tre år efter udsendelse stiger andelen af 

soldater med PTSD til 9,7%. 

Ser vi på de færøske veteraner er situationen anderledes, selv om der skal tages forbehold for, 

at undersøgelsen kun omfatter 10 veteraner. Interviewene viser, at specielt veteranerne, som 

bor på Færøerne, er ramt af psykiske problemer, blandt andet PTSD. Dette bør bidrage til ny 

viden om soldater i det danske forsvar, at der kan være en sammenhæng mellem hvordan 

veteranerne har det og hvor de bor – og måske hvor de har deres etniske oprindelse. Simon 

Wessely påpeger i artiklen ”Twentieth-century Theories on Combat Motivation and 

Breakdown” fra 2006, at der kan være et samspil mellem den traumatiske oplevelse, psykisk 

forhistorie, køn, sociale forhold, ægteskabelige forhold og mange andre faktorer (Wessely, p. 

282), men det virker ikke, som at man i det danske forsvar tager hensyn til denne lidt mere 

sammensatte argumentation, når man sætter ind med det psykiske beredskab. Færøerne og 

færinger er ikke nævnt nogle steder i hverken SFI’s store undersøgelse eller Veterancentrets 

rapport. Alle de færøske veteraner i parforhold har oplevet problemer, de kommer alle med 

en anden kulturel bagrund end deres danske soldaterkammerater og de har alle været udsat 

for traumatiske oplevelser fra kampsituationer. 

 

4.3 Behandling 

Som nænt til de foregående afsnit, har alle de færøske veteraner mærket konsekvenser af sin 

udsendelse umiddelbart efter hjemkomst, som også er helt normalt. Det bliver først et 

problem, om uhensigtsmæssige efterreaktioner ikke forsvinder i løbet af nogle måneder, eller 

om psykiske symptomer opstår lang tid efter udsendelse, som kan være tegn på PTSD. Flere 

af veteranerne, som i dag føler sig friske, har på et eller andet tidspunkt søgt hjælp via 

forsvaret, ud over den hjælp, som tilbydes alle veteraner efter hjemkomst, og det har hjulpet 

dem videre. 

Ud fra interviewene kan jeg konstatere, at fire af fem veteraner på Færøerne ikke føler sig 

friske, mens billedet af de færøske veteraner i Danmark er det modsatte. Undtagelsen på 

Færøerne er en veteran, som ikke har oplevet symptomer af nogen alvorlig karakter, mens 

undtagelsen i Danmark er en veteran, som i dag nægter at modtage hjælp, da han har mistet 

tilliden til systemet, som ellers forsøger at nå ham med tilbud. 
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Tre af de fire veteraner på Færøerne, som føler sig belastede i dagligdagen, ønsker eller får 

hjælp, mens den ene har opgivet, og i stedet forsøger at medicinere sig selv og være meget 

fysisk aktiv (Veteran 5). Kun en af de belastede veteraner på Færøerne gør i dag brug af de 

tilbud, som forsvaret tilbyder, selv om to af veteranerne udtrykker ønske om hjælp. 

Jeg vil i dette afsnit se på den behandling og tilbud der tilbydes alle veteraner, hvordan de 

modtages og hvordan veteranerne håndterer eventuelle psykiske problemer, om de ikke får 

del i tilbuddene, enten ud fra et bevidst valg eller på grund af andre årsager. 

Afsnittet er struktureret efter disse kategorier i displayet: Føler sig frisk (positiv), Bruger 

tilbud (positiv), Ønsker hjælp (negativ), Selvmedicinering/stofmisbrug (negativ). 

4.3.1 Føler sig frisk 

Udlægningen af denne kategori kan virke lidt omvendt, da jeg i teksten fokuserer på de 

veteraner, som ikke føler sig friske, og som har udviklet mestringsstrategier for at overkomme 

en krævende hverdag. Det er kun en veteran på Færøerne som føler sig frisk, mens fire af 

veteranerne i Danmark kender sig friske. Alle veteranerne i Danmark føler sig friske, med 

undtagelse av Veteran 10, og har ikke behov for specielle strategier. Som displayet viser, 

ligger udfordringerne primært hos de færøske veteraner på Færøerne. 

Når en veteran oplever, at efterreaktionerne fra udsendelsen medfører en dårligere livskvalitet 

og gør hverdagen uudholdelig, er en måde at udvikle egne strategier, for at imødegå 

udfordringerne. Alle bruger visse strategier efter udsendelse for at overkomme de naturlige 

efterreaktioner, men i det lange løb kan de blive en uønsket fast del af hverdagen. 

Det er derfor jeg siger, at det at stå til søs er den rene terapi for mig, da det er det 

samme miljø, man er sammen med nogen, man kæmper, man har det utrolig hårdt. 

Det føles som det samme fællesskab man havde i hæren. Det er derfor det er godt for 

mig. Men det er foreløbig løsning (Veteran 2, p. 17, linje 550-553). 

Fysisk hårdt arbejde er noget de fire veteraner på Færøerne nævner ad flere omgange. Det 

hjælper dem med at tænke på andre ting, og når de så kommer hjem, har de lettere at falde i 

søvn, som ellers er et gennemgående problem for flere. Veteran 4, som også har konstateret 

PTSD, drev det helt ud til yderlighederne. Han beskriver hvordan han kørte fra havn til havn 

at lande fisk. 
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[…]landede først om morgenen i Runavík, kørte siden til Kollafjørð fra otte til otte, så 

kørte jeg igen til Runavík dagen efter, så jeg har arbejdet to dage ud i et. Og så kunne 

jeg lande i Toftir, i Klaksvík, i Fuglafjørð, jeg havde forbindelser over det hele. Kørte 

rundt for at lande for at holde mig i gang, da jeg ikke kunne slappe af (Veteran 4, p. 

14-15, linje 471-475). 

Hård fysisk træning er også noget de fleste veteraner gør brug af, når de ikke kan slappe af. 

Det hjælper dem med at blive trætte, men det kan også udvikle sig i en ekstrem grad, som 

Veteran 5 beskriver. Han er glad for, at han udover daglig træning i træningscenter, også er 

blevet tilknyttet et event-bureau, som arrangerer ture med fysisk aktivitet. 

Jeg søger hele tiden ting, som minder utrolig meget om hæren. Det er at rappelle, at 

tage ud med kajak, at klatre i fjeldene, springe i havet og sådan noget. Jeg har været 

utrolig heldig med at finde mulighederne (Veteran 5, p. 20, linje 660-661). 

Alle veteranerne, som beskriver problemer, har svært ved at falde i søvn, og det kan udvikle 

sig til en voldsom belastning. Mange beskriver, hvordan de ikke længere kan kapere stilhed. 

Stilheden gør dem nervøse og holder dem vågne. En måde at løse det problem er at lægge sig 

at sove til et tændt TV, som Veteran 10, blandt andet beskriver. ”Nej, jeg kan ikke klare for 

megen stilhed, det kan jeg ikke lide. Heller ikke når jeg sover på sofaen, så sætter jeg sgu en 

film på eller tænder for TV’et” (Veteran 10, p. 8, linje 261-262). Dette kan være en 

belastning, når veteranen er i parforhold, da partneren må indordne sig denne usædvanlige 

adfærd. 

4.3.2 Selvmedicinering 

En anden vej til afslapning er selvmedicinering eller stofmisbrug, som tre af veteranerne på 

Færøerne også gør brug af i mindre og større omfang. Veteran 3 og 5 ryge jævnligt hash for 

at slappe af, mens Veteran 4, af hensyn til sin nuværende partner, har skåret ned på forbruget. 

De tre udgør også det eneste netværk, som er mellem de fem veteraner, som bor på Færøerne. 

Hash er ikke udbredt på Færøerne i samme omfang som i Danmark, og de tre veteraner har 

også først stiftet bekendtskab med hash på de danske kaserner. 

I Danmark røg vi en del, mange soldater er også begyndt at fyre fede i hæren. Og det 

er, det er det eneste som gør en afslappet lige der, det er at sætte sig ned, det er ikke 

værre end det (Veteran 4, p. 14, linje 442-444). 
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For Veteran 5, som har opgivet at søge mere hjælp i systemet, er misbruget blevet en 

integreret del af hverdagen.  

Og så om aftenen, efter aftensmad, klokken 8 eller 9, så kan jeg godt sidde resten af 

aftenen, til klokken 12 eller 1 og så falder jeg i søvn klokken 3. Det har været ”day in 

and day out” (Veteran 5, p. 19, linje 629-631). 

Det skal også bemærkes, at veteranerne 3 og 4 er de eneste af respondenterne, som har fået 

konstateret PTSD, men hvor kun Veteran 4 er i behandling for nuværende, mens Veteran 3 

har et ønske om at komme i behandling. 

Ingen af de fem interviewede veteraner, som bor i Danmark, siger at de har røget hash eller 

gjort brug af selvmedicinering, men siger også, men en enkelt undtagelse, at de er friske. 

Veteran 10, som er undtagelsen, er principiel modstander af hashrygning og meget 

tilbageholdende med medicinering generelt. 

4.3.3 Ønsker hjælp 

Fire af de psykisk belastede veteraner er på Færøerne - Veteran 4 får hjælp, Veteran 2 og 3 

ønsker hjælp, mens Veteran 5 har opgivet at søge hjælp. Den plagede veteran i Danmark, 

Veteran 10, har modtaget hjælp, men har opgivet håbet om at blive frisk via de 

behandlingstilbud, som forsvaret tilbyder. 

Veteran 2 føler, at han har behov for at søge hjælp, da hans liv ikke har formet sig som han 

ønsker sig inderst inde. Han har svært ved at koncentrere sig om af afslutte sin uddannelse 

som folkeskolelærer, da kammeratens død i Afghanistan stadig nager ham og fylder meget 

rent psykisk. Men alle tilløb til at søge hjælp er mislykkedes. 

Jeg ved at jeg har brug for det, og jeg ved jeg skal gøre det, men… det ville have 

været så meget lettere, om jeg havde brug for hjælp, at jeg bare kunne ringe til en 

person på Færøerne. […]Ja, altså, det være at der ikke kræves så forfærdelig meget, 

men lige for mig, da man forsøger at søge, virker det, ok, jeg venter lidt (Veteran 2, p. 

16, linje 515-521). 

Veteran 3 mener også at han har brug for hjælp, men oplever samme problem som Veteran 2, 

at han bare ikke når videre. Han mener, at det ville være betydeligt nemmere, om han kunne 

kontakte en myndighed eller person på Færøerne. 
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Det ville have været meget nemmere, det er bare det at man skal ringe til Danmark, så 

skal man forvente en ventetid, og det er noget man ikke klarer, at sidde der en halv 

time og vente. Da har man lagt på for lang tid siden (Veteran 3, p. 12, linje 398-400). 

4.3.4 Bruger tilbud 

Kun Veteran 4 modtager i dag aktivt hjælp via forsvaret. Som nævnt i afsnittet om ”Psykisk 

tilstand”, var han på sammenbruddets rand, da han søgte hjælp og han kunne bare ikke klare 

mere. Veterancentret henviste ham til en psykolog på Færøerne, men det hjalp ikke meget. 

[…]ikke for at være fræk, men et eller andet sted har man fornemmelsen af, 

selvfølgelig ved han meget, har arbejdet med mange ofre og den slags, men han har 

måske ikke haft nogen i behandling, som har PTSD (Veteran 4, p. 17, linje 551-553). 

Veteran 4 mener at han først mødte forståelse, da han blev henvist til en dansk psykiater, som 

arbejder på Færøernes psykiatriske hospital på konsulentbasis. 

Og der begyndte han at stille mig spørgsmål, som han havde hørt fra andre, måder jeg 

tænker på. Hvorfor står den stol der? Om stolen havde stået derovre, så havde jeg 

tænkt hvad fanden, hvad har den været anvendt til, hvorfor står den lige der. Og altså, 

jeg skal finde årsager til alting. Det fortalte han mig, og jeg knækkede fordi jeg så mig 

selv, som han forklarede det (Veteran 4, p. 18, linje 576-579). 

Veteran 4 er sidenhen sat i behandling, både med medicin, samtaleterapi og fysioterapi, som 

skal få ham at slappe af. Men ikke alle har samme tillid til systemet, blandt andet Veteran 10, 

som bor i Danmark og Veteran 5, som bor på Færøerne. Veteran 10 har været gennem et 

forløb i Danmark, mens Veteran 5 selv har opsøgt psykologhjælp på Færøerne. 

Selvfølgelig, jeg har muligheden gratis, jeg kan ringe til dem lige nu faktisk, men de 

er i Danmark, og at snakke i telefon med nogen der… Og det der med psykolog, det 

stoler jeg ikke på længere. Jeg mener at det mere er op til en selv af finde ud af 

(Veteran 5, p. 19, linje 610-612). 

Veteran 10 har været i det danske system og været til otte psykologer, uden at det har hjulpet 

ham. Han mener at forklaringen skal findes i manglende forståelse hos psykologerne. 

”[…]han har ikke stået midt i det, han har ikke set mig, han har ikke set mine kammerater. 

Psykologerne har ikke den indgangsvinkel jeg ønsker” (Veteran 10, p. 18, linje 601-603). 

Han får dog stadige henvendelser fra Veterancentret, som spørger hvordan han har det. Svaret 
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er hver gang, at han har det godt og ikke behøver hjælp. ”Det fungerede ikke, det fungerede 

simpelthen ikke. Jeg har prøvet det, men det er åbenbart bare ikke noget for mig” (Veteran 

10, p. 22, linje 738-739). 

4.3.5 Delkonklusion 

Formålet med dette afsnit var at se på den behandling og de tilbud, som tilbydes de færøske 

veteraner i Danmark og på Færøerne, og i hvor stor grad de har nogen effekt. Undersøgelsen 

viser, at der er en større koncentration af færøske veteraner med aktuelle psykiske problemer 

på Færøerne end i Danmark, og at disse veteraner har svært ved at søge hjælp gennem det 

etablerede system i forsvaret. 

En veteran på Færøerne falder helt udenfor, da han ikke har oplevet efterfølgende problemer i 

nævneværdig grad, men de andre fire har det svært. Undersøgelsen indikerer, at veteranerne 

på Færøerne først søger hjælp, når de er på sammenbruddets rand, som er beskrevet af 

Veteran 4.  

Veteranerne 2 og 3 erkender begge, at de har problemer, men ingen af dem søger hjælp, selv 

om de begge to ønsker det, og det kunne indikere, at der findes en barriere og at de bremses 

af afstanden til det etablerede system i Danmark, som faktisk er etableret for at hjælpe 

veteraner som dem. 

I sidste instans er det også et spørgsmål om tillid. Veteran 10, som er den eneste veteran i 

Danmark med problemer, har givet op at søge hjælp, da han ingen tillid har til det danske 

system. Veteran 5 har dårlig erfaring med psykologer, som han har opsøgt på egen hånd på 

Færøerne, og han har mistet troen på, at nogen anden end ham selv kan håndtere problemet –

og det gør han blandt andet med et ret stort hash-misbrug. 

Det er muligt at konkludere, at der er flere problemer blandt veteranerne på Færøerne end 

blandt dem i Danmark, og at disse veteraner har svært ved at gøre brug af forsvarets tilbud, 

og at de nærmest skal drives ud over kanten, inden deres råb om hjælp bliver hørt. 

4.3.6 Behandling i en teoretisk sammenhæng 

Jeg kan ud fra min undersøgelse konkludere, at de veteraner, som har behandlingskrævende 

problemer flere år efter hjemkomst, har svært ved at opsøge hjælp, og det stemmer også 

overens med de undersøgelser, jeg har beskrevet i teoriafsnittet. I stedet udvikler de 

forskellige mestringsstrategier, og forsøger at den vej at overkomme de største udfordringer. 
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Hoge et al. beskriver, hvordan faren for at udvikle ret alvorlige psykiske problemer kan 

hænge sammen med aktiv kamp, som alle de færøske veteraner har været udsat for, men at 

kun mellem 23 og 40 procent af dem med alvorlige psykiske problemer søger hjælp efter 

hjemkomst (Hoge et al., p. 7). 

Spørgsmålet er hvorfor veteraner har svært ved at søge hjælp og behandling, og det 

undersøgte Dawn Vogt ved at gennemgå 15 forskellige artikler, som omhandlede problemet 

med at søge hjælp. Hendes gennemgang viste, at der mangler forskning, som fokuserer på 

veteraners opfattelse af systemet, og at dette er det største problem i mødet mellem system og 

veteran. Jeg kan i hvert fald konstatere, at det danske system ikke når veteranerne på 

Færøerne, og at de først kontakter det som sidste udvej, når det hele er ved at bryde sammen. 

I sin kamp for en hverdag, som er til at holde ud, tyer veteranerne til forskelige 

mestringsstrategier, og udsætter derved kontakten til det system, som er etableret for at 

hjælpe dem. Metner et al. har beskrevet mestring, men ikke kun som noget negativt, men som 

et nyttigt redskab i visse situationer, men at det også kan udmønte sig i misbrug og isolation 

(Metner et al., s 74), som det er tilfældet med tre af veteranerne på Færøerne. Metner et al. 

nævner også betydningen af den sociale anerkendelse, som kan åbne op for tanker og 

samtale, så man er i stand til at ændre på de ting, som den plagede ville ønske var anderledes 

(ibid., s. 77), og netop på det punkt virker set som at veteranerne på Færøerne støder ind i en 

ekstra udfordring, da de veteraner, som var i et forhold, alle har oplevet brud, samtidig som 

de savner forståelse fra omgivelserne.  
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5. KONKLUSION 

For at give svar på min problemformulering, har jeg struktureret mit speciale ud fra tre 

kategorier, som blev udviklet i forbindelse med kodningen af interviewene. Ud fra 

delkonklusionerne til hver enkelt kategori har jeg dannet mig et billede af situationen de 

færøske veteraner fra Afghanistan er i, og om der er en sammenhæng mellem hvor færøske 

veteraner bosætter sig og hvordan de klarer sig. 

Alle de tre kategorier, ”Sociale forhold, ”Psykisk tilstand” og ”Behandling” giver et ret klart 

billede af, at de færøske veteraner, som har valgt at bosætte sig på Færøerne, klarer sig 

betydeligt værre end dem, der vælger at bosætte sig i Danmark. Veteranerne på Færøerne 

oplever i større grad turbulente private forhold, de søger tilflugt i stofmisbrug, har et mere 

uhensigtsmæssigt kammeratskab, isolerer sig i større grad end veteranerne i Danmark, har 

meget svært med at søge hjælp og er generelt mere plagede af psykiske eftervirkninger fra 

krigen. Der findes undtagelser, blandt andet Veteran 1 på Færøerne, som ikke oplever 

problemer, og så Veteran 10 i Danmark, som måske er hårdest plaget af alle, men som har 

mistet tilliden til systemet og derfor ikke søger hjælp. 

Specialet viser, at der er en klar sammenhæng mellem hvor veteranerne bosætter og hvordan 

de klarer sig, som også var det, specialet skulle finde et svar på ud fra problemformuleringen. 

Jeg har også under arbejdet kunne konstatere, at de indsatser, som forsvaret og den danske 

regering har iværksat for at hjælpe hjemvendte veteraner til en normal hverdag i 

civilsamfundet, kun i meget begrænset omfang når de veteraner, som er bosat på Færøerne, 

og det er et problem.  

Det er meget som indikerer, at myndigheder og forsvar ikke er klare over, at der findes nogle 

særlige udfordringer for de veteraner, som bor i det danske rigsfællesskab men alligevel uden 

for Danmarks geografiske grænse. Hverken færinger eller Færøerne nævnes i 

veteranpolitikken eller i de undersøgelser, som er lavet for at belyse behovet for en effektiv 

dansk indsats. 

Det er svært at sige præcis, hvor mange færøske veteraner bor på Færøerne og hvor stort det 

samlede problem er. Veterancentret oplyser, at der findes 10 veteraner med adresse på 

Færøerne, men at de ikke ved, om de er færinger. Tallet lyder ikke af meget, da der også 

findes veteraner fra både Irak, det gamle Jugoslavien og Kosovo. Min undersøgelse bygger 

kun på interview med 10 veteraner, som har deltaget i krigen i Afghanistan, hvoraf de 5 har 
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bopæl på Færøerne, det vil sige at jeg har ramt halvdelen af dem, som er registreret på 

Veterancentret. Dette lyder usandsynligt og bør undersøges nærmere, da det samlede antal 

veteraner på Færøerne sandsynligvis er højere.  

Min undersøgelse viser kun, at der er en sammenhæng mellem hvor færøske veteraner vælger 

at bosætte sig og hvordan de klarer sig. Ud over min undersøgelse, med en begrænset 

problemstilling, findes der ingen forskning overhovedet om færøske veteraner. Der er behov 

for flere undersøgelser for med vished at kunne fastslå hvor stort problemet reelt er. Min 

undersøgelse kunne give nogle indikatorer på, hvorfor problemerne for færøske veteraner er 

større på Færøerne end i Danmark, men der kræves en større kvantitativ undersøgelse, og 

registreringsarbejde, så man med større vished kunne identificere problemernes karakter og 

omfang. En større undersøgelse kunne også fokusere på ansvar, hvad enten det ligger hos de 

danske eller færøske myndigheder.  

Formelt påtager Veterancentret, og dermed Forsvaret, sig et vist ansvar, men det forudsætter, 

at en nødlidende veteran aktivt opsøger hjælp, men det er ofte ret sent i forløbet, og veteranen 

er indtil da isoleret fra alle de tilbud, som danske veteraner ellers tilbydes fra organisationer 

og stat. Disse tilbud skal virke forebyggende i Danmark, men for de færøske veteraner på 

Færøerne træder de først til, når behandling kræves. 
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6. ABSTRACT 

Thesis statement: Is there a connection between where Faroese war veterans settle and how 

they are coping? 

 

Since the 1990’s, Denmark has been active in several military operations ranging from the 

Balkans to Iraq and Afghanistan, deploying around 26,000 soldiers to various regions. 

Many Danish veterans had a difficult time adapting to civilian life and reintegrating into 

society, especially following the deployment to the former Yugoslavia. Much research is done 

to identify this problem and led the Danish authorities to form programmes for the veterans, 

which aim to prevent mental problems and help them move forward in life. For example, in 

2010, the Danish government published a Veteran policy and developed an associated 

programme, which recognises the effort made by the veterans, and suggests how to take care 

of veterans that are injured mentally or physically.  

Faroese men and women also join the Danish army, even though Denmark does not have any 

military appearance on the Faroe Islands, a self-governing part of Denmark. However, the 

Faroese are not registered as Faroese in the Danish army, because they are Danish citizens, 

and therefore it is impossible to say how many Faroese veterans have been deployed. The 

Faroese veterans do not appear as a separate group in any Danish research on veterans, nor in 

the official Danish policy from 2010 on returning veterans. Therefore, the snowballing 

method has been used to contact veterans for interview in this research. 

Some of the Faroese veterans return from war and stay in Denmark, but many also return to 

the Faroe Islands. The programs, which have been set-up to help all Danish veterans, are 

primarily designed to help veterans in Denmark, and the services not reach the veterans that 

have decided to move back to their birthplace on the Faroe Islands. 

The purpose of this research is to examine whether there is a connection between where the 

veterans decide to live and how they are coping in society. This research includes five in 

depth interviews with Faroese veterans that live on the Faroe Islands, and five in depth 

interviews with Faroese veterans that live in Denmark.  

The interviews confirm that there is a connection between where the veterans decide to live 

and how they are coping. The veterans on the Faroe Islands are not coping as well as the 

Faroese veterans who decide to live in Denmark. Instead of seeking help, the veterans on the 
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Faroe Islands seek refuge in smoking cannabis, extreme sports, overdoing work or seek jobs 

that can help them to abstract from the mental problems caused by war. Consequently, some 

of them drop out of school or get jobs they do not feel comfortable in. In conclusion, there is 

a link between where the soldiers decide to settle, and how they are coping, which is 

demonstrated through the soldiers on the Faroe Islands who have many more difficulties in 

coping with civilian life, and are very reluctant to seek help in Denmark 

This is the first set of research on Faroese veterans, and there is much more to be done to 

create a broader picture of the mental state of the Faroese veterans, who are dealing with 

many challenges because of their relative isolation on the Faroe Islands. The islands and 

population also lack experience with war veterans, because the country never has been 

directly at war, but only through the Danish involvement. 

As mentioned, this is the first research project, which has focus on Faroese veterans, and 

there is a need for much more research to establish a full picture of the state of Faroese 

veterans, especially those who live on the Faroe Islands. This study only indicates bigger 

problems for the Faroese veterans on the Faroe Islands, but not how severe they are and why 

they occur. To help answer some of the questions raised in this research, there is a need for 

statistics, including the number of Faroese veterans in the Faroe Islands, along with 

quantitative studies of the mental and physical state of the Faroese veterans.  
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ARTIKEL 1 

De færøske veteraners   

hårde kamp 
Færøske veteraner, som bor på Færøerne, klarer sig dårligere end dem, der bor i Danmark. 

Den danske veteranpolitik, som også skulle hjælpe dem, når ikke de isolerede veteraner i 

Nordatlanten, som mange har store ar på sjælen 

Georg L. Petersen 

- “Hvorfor fanden drog du så i krig” er som oftest svaret, når man forsøger at snakke 

med civile heroppe om krigen, og så gider man ikke snakke med folk. De betragter en 

som mig som vanvittig. De tænker ikke, “ok vi bærer over med ham, fordi han har 

været i krig”. De bærer aldrig over med en soldat på Færøerne. 

Veteranen, som har fået konstateret PTSD, er blandt de mange færinger, som valgte at gå i 

krig for Danmark i Afghanistan, og som vendte hjem med dybe ar på sjælen - men ingen ved 

hvor mange færinger har kæmpet som udsendt. 

- Det skyldes, at vi ikke må registrere på etnicitet og derfor heller ikke kan opgøre hvor 

mange af vores ansatte som er færinger, lyder det fra forsvarsministeriet 

personalestyrelse. 

Da de danske veteraner kom tilbage til Danmark blev de modtaget med værdighed, medaljer 

og gik militærparader. Systemet arbejdede på højtryk for at hjælpe dem tilbage til det civile 

liv og flere programmer blev lanceret for at hjælpe dem, som havde ekstra brug for hjælp. 

Myndigheder og veteranforeninger stod sammen om indsatsen og der blev blandt andet 

etableret Veterancenter, Veteranhjem og flere forskningsprojekter blev gennemført, så man 

præcist vidste, hvor man skulle sætte ind. 

Der var bare en hage med det hele – de færøske veteraner, som valgte at tage rejsen hjem til 

den færøske hjemstavn, forsvandt ud af den danske horisont, ”out og sight, out og mind”. De 

kom hjem til et samfund, som ikke kendte til veteraner og krig, og som heller ikke var 

omfattet af de danske hjælpeindsatser. 
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Brænder inde med problemerne 

De færøske veteraner, som valgte at bosætte sig i Danmark efter hjemsendelsen, klarer sig 

lige så godt som de danske veteraner. Men dem, der flyttede tilbage til Færøerne, er i en helt 

anden situation.  

En ny undersøgelse, som er lavet i forbindelse med et speciale på Aarhus Universitet, viser, at 

veteranerne på Færøerne har langt sværere at få en hverdag til at hænge sammen, end 

soldaterkammeraterne i Danmark.  

De har svært ved at gøre sig færdige med påbegyndte uddannelser, de har det svært med 

parforhold og har en tendens til at isolere sig. De påtager sig også uhensigtsmæssige 

arbejdsopgave for at nedkæmpe en konstant uro der har præget dem, siden de kom hjem, og 

nogle søger trøst i et stort hashforbrug.  

Den sidste færøske veteran, som er omfattet af undersøgelsen, kom hjem fra Afghanistan i 

2011, den første i 2008 – men hjælpen er langt væk. Veteranerne på Færøerne føler sig glemt, 

isolerede. Kun få kender hinanden, så fællesskabet har heller ikke den samme effekt, som det 

har for veteraner i Danmark, som har et velorganiseret netværk gennem flere 

veteranforeninger. 

Hjælpen kunne være en telefonsamtale med en specialist, 1.292 kilometer væk på 

Veterancentret i Ringsted.  

Men de færøske veteraner holder sig tilbage.  

Udsigten til ventetid og at føre en dybt personlig samtale på dansk, som de ikke har snakket i 

flere år, får dem at udskyde råbet om hjælp. 

- Jeg ved, at jeg har brug for hjælp, men jeg udskyder det hele tiden. Det ville have 

været så meget nemmere, om jeg bare kunne ringe til en person på Færøerne. Og jo, 

jeg kan nok klare mig på dansk, men alligevel, siger den ene veteran i undersøgelsen. 

Sociale problemer 

Alle krigsveteraner skal gennem en omstillingsproces, når de vender hjem til fredelige 

omgivelser. Fra at have været konstant på vagt i flere måneder, skal de falde ind i den mere 

afslappede hverdag, hvor udfordringerne ikke længere gælder overlevelse. Det kaldes at 

omstille sig fra ”battlemind” til ”homemind”. 
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Det er forskelligt hvor lang tid det tager at falde ned, men de fleste klarer at tilpasse sig efter 

et stykke tid. Det er vigtigt at have sine soldaterkammerater at snakke med og at ens private 

omgivelser kender udfordringen – ellers kan det gå galt. 

Undersøgelsen fra Aarhus Universitet bygger på dybdegående interviews med ti færøske 

veteraner, hvoraf fem bor i Danmark, og fem på Færøerne. Tre af veteranerne på Færøerne 

var i et parforhold da de blev udsendt, og det gik i stykker for dem alle. Af veteranerne i 

Danmark var fire i forhold, men det gik kun i stykker for den ene. 

De veteraner, som bor i Danmark i dag, var, som alle de andre, præget af uro ved hjemkomst, 

men kun den ene ser det i dag som et problem. Når han har det rigtig dårligt mødes han med 

andre veteraner, og kommer på den måde ud over det værste. 

På Færøerne er situationen en anden, da de ikke har nogen steder at søge hen, når de har det 

rigtig skidt. Der findes ikke nogle etablerede veteranforeninger, som ser det som sin opgave 

at hjælpe dem. Nogle af de veteranerne kender hinanden personligt og kan trække lidt på 

bekendtskabet når de har det dårligt. Men det er begrænset hvor mange input to, måske tre, 

veteraner kan give hinanden, og når møderne suppleres med hash-misbrug, er udgangen ikke 

altid så givende. 

Psykiske problemer 

 Af de ti interviewede veteraner har to fået konstateret PTSD, begge to på Færøerne, men kun 

den ene af dem får i dag hjælp af en psykiater. Den anden, som fik det konstateret PTSD 

inden han flyttede hjem, ved godt, at han har brug for hjælp. Men han kan ikke tage sig 

sammen, og forsøger heller at behandle sig med et stadig voksende forbrug af hash. 

- Hash er den eneste medicin som har hjulpet mig indtil videre. Det får mig at slappe af. 

Da jeg var i Danmark fik jeg medicin, som havde voldsomme bivirkninger, men som 

jeg var tvunget at tage for at får sygedagpenge. Så jeg meldte mig ud af hæren og 

nærmest flygtede til Færøerne. Jeg holdt op med medicinen, men har nu fået det så 

dårligt, at jeg ved jeg har brug for hjælp. Men jeg kan bare ikke tage mig sammen, 

siger veteranen. 

Når han har det som værst, ringer han til en eller to af de andre veteraner på Færøerne, som er 

de eneste veteraner han kender på øerne. Ud over disse to har han ingen at snakke med om de 

specielle problemer han har, da civile er afskrevet - de forstår ikke noget alligevel. 
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Veteranen, som fik konstateret PTSD på Færøerne, havde ingen problemer det første stykke 

tid efter hjemkomst. Han gennemførte en uddannelse som fiskeskipper, men da han skulle 

videre, og uddanne sig til navigatør, gik det galt, og han har holdt pause fra uddannelsen 

siden. Han var kommet helt ud på kanten, da han ringede til Veterancentrets akuttelefon. 

- Jeg stortudede den halve time telefonsamtalen varede. Jeg var måske ikke på 

selvmordets rand, men det virkede hårdt bare at være til, siger veteranen, som fik 

henvisning til en psykolog på Færøerne. 

Han følte ikke at han kom nogle steder med psykologsamtalerne, og ville have besked om 

han havde PTSD eller ej. Det kan en psykolog ikke hjælpe en veteran med, så han fik 

henvisning til en psykiater, som efter nogle undersøgelser konstaterede PTSD. 

- Det var en befrielse at snakke med en, som pludselig forstod min tankegang, siger 

veteranen. 

Han kom i medicinsk behandling og besøger jævnligt psykiateren. Men det betyder ikke, at 

alt er som det har været. Iblandt tager følelserne uventet over. 

- Når man graver alting op som vi gør nu, så kan det have den konsekvens at jeg bryder 

fuldstændig sammen i aften, knækker, og kan stortude i en halv time, ti minutter eller 

kun et minut, fortæller han. 

Egne strategier 

Da de psykisk syge veteraner på Færøerne har så svært ved at søge hjælp og skabe kontakter, 

må de søge andre udveje, og de opfinder egne strategier. 

Det er velkendt, at fysisk udfoldelse kan hjælpe folk som har psykiske udfordringer, og det er 

også noget de uroplagede veteraner søger. De kan opsøge fitnesscentre, som nogle også gør, 

eller de kan opsøge arbejde, som får tankerne drejet ind på noget andet. 

- Jeg begyndte at lande fisk og kørte fra havn til havn for at holde mig i gang, da jeg 

ellers ikke kunne slappe af. På et tidspunkt arbejdede jeg tolv timer i en havn, så kørte 

jeg videre til næste havn og kunne på den måde arbejde i to dage ud i et. Men det går 

jo ikke i længden, siger en af veteranerne på Færøerne i undersøgelsen. 

En anden veteran, som gerne vil være folkeskolelærer, kan ikke koncentrere sig om at afslutte 

sin uddannelse, og har taget hyre på en fiskekutter. På den måde kan han slappe af og tænke 

på andet end kammeraten, sum trådte på en vejsidebombe i Afghanistan og døde. 
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- Miljøet ombord er det samme som i den lille gruppe man var en del af i Afghanistan. 

Man er sammen med andre, kæmper og arbejder virkelig hårdt, siger veteranen. 

Og så er det den anden udvej, som er at dulme uroen og de dårlige minder fra Afghanistan 

med at ryge hash. Tre af fem veteraner, som bor på Færøerne, har røget jævnligt siden de 

kom til Færøerne, hvor det ellers er ret svært at få fat på, samtidig som prisen er langt højere 

end i Danmark. En af de tre har dog skruet ned for forbruget efter at han mødte en ny 

kæreste. 

- I Danmark røg vi meget, og mange soldater er begyndt at fyre fede i hæren. Det er det 

eneste som kan gøre en afslappet. I stedet for at tænde en cigaret tændte vi en joint og 

satte os foran TV og koblede helt af. Og jeg fortsatte, når jeg kom hjem til Færøerne, 

siger veteranen. 

Selv om alle de ti veteraner i undersøgelsen har haft problemer, og at flere af dem stadigvæk 

plages, så er de enige om en ting – udsendelsen gav dem så meget godt, at de alle ville gøre 

det om igen. 
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ARTIKEL 2 

Historier fra de færøske soldaters krig 

Krigens gru og intensitet sidder stadig i kroppen på mange færøske veteraner, som har 

deltaget som dele af den danske hær i internationale konflikter. De drog ud som uskyldige 

unge og søgte spændingen – men prisen var høj 

Georg L. Petersen 

- Inden mit PTSD trådte frem, var jeg ofte midtpunkt i sociale sammenhænge. Nu er jeg 

den stille og tilbagetrukne og kan ikke klare at sidde mellem mange mennesker uden 

at tænke hvad de mon tænker. Jeg kan ikke klare at gå i kirke længere eller deltage i 

store forsamlinger, og vil i så fald sidde bagerst. Jeg føler mig presset, om jeg har for 

mange mennesker bag mig, siger en af de færøske veteraner, som i dag er bosat på 

Færøerne. 

Sammen med ni andre indgår han i en ny undersøgelse af færøske krigsveteraner fra 

Afghanistan. Undersøgelsen bygger på timelange interviews med disse veteraner om livet før, 

under og efter udsendelse. 

Hverdagen har ændret sig dramatisk for disse ti færøske veteraner, som søgte den danske hær 

i sin længsel efter nye udfordringer og spænding i perioden 2007 til 2011.  

De ville ikke ændre verden, men alligevel gøre en indsats.  

De var unge, i begyndelsen eller i midten af 20-erne, og vidste ikke hvad de ville, men en 

fire-måneders værnepligt var en overkommelig opgave og en mulig udsendelse til 

Afghanistan lokkede – og de slog alle til, så snart de fik tilbuddet. De havde alle opsøgt 

værnepligten frivilligt, og derfor var det et klimaks at blive udsendt. 

Ingen af dem fortryder i dag, at de drog afsted, men prisen viste sig at blive høj.  

Her er nogle af historierne fra de færøske krigsveteraner fra Afghanistan om hvordan livet har 

ændret sig radikalt efter hjemkomst. På trods af officielle tal, som siger at de fleste veteraner 

vender tilbage uden varige ar på sjælen, har udsendelsen for mange af færingerne været 

præget af mareridt, brudte parforhold, stofmisbrug og isolation. 
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Mission: ISAF, Afghanistan, 2009/2010 og 2011/2012 

Rang: Overkonstabel 

Alder: 31 

Bopæl: Danmark 

- Jeg har ofte mareridt og har gjort ting i søvne, som ikke giver nogen mening og 

skræmmer mig. En gang var det så voldsomt at jeg turde ikke slukke for lyset i en 

måned eller mere. 

- Var du bange for at nogen skulle komme ind? 

- Nej. Min kæreste havde været på toilettet og så kommer hun tilbage til soveværelset. 

Jeg ved ikke om jeg har haft mareridt eller noget i den stil, men jeg sprang op af 

sengen og begyndte at råbe efter hende ret voldsomt. Hun blev bange og forsøgte at 

flygte med mig i hælene og endte med at låse sig inde på toilettet. Og først da, uden 

for den låste toiletdør, vågnede jeg og tænkte ”hvad gør jeg her” og hvorfor sidder 

hun på toilettet og græder. Jeg havde ingen idé om hvad var foregået, så hun fortalte 

mig det. Det er sådan nogle ting som har gjort, at jeg altid låser døren ind til 

soveværelset. Jeg ved ikke hvad jeg kan finde på. 

 

Mission: ISAF, Afghanistan, 2009/2010 

Rang: Konstabel 

Alder: 31 

Bopæl: Færøerne 

- Jeg har fået konstateret PTSD, jeg kan ikke slappe af og hjernen arbejder på højtryk 

hele tiden. Jeg bedømmer folk, hvor farlige de kan være, om der findes flugtveje, hele 

dagen. Jeg mødte en dag en kvinde i et supermarked, og som jeg kunne aflæse hendes 

ansigt, så fik hun bank af manden. Man kan for fanden aflæse folk, om man gør det 

hver dag. Og i hælene på konen kom datteren, hun var lige så usikker, bange og havde 

et ligblegt ansigt. Og så står man bare og vil vide hvorfor. Så går man forbi denne 

kvinde og støder ind i en anden. Sådan er det hele tiden. Jeg har søgt og fået hjælp, 

men uroen plager mig stadigvæk. 
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Mission: ISAF, Afghanistan, 2007/2008 

Rang: Konstabel 

Alder: 29 

Bopæl: Færøerne 

- Jeg sendte en pakke med brev, kager, klejner og andet godt til min bedste kammerat 

fra udsendelsen til Afghanistan, som var taget til Afghanistan for anden gang, mens 

jeg var taget hjem. Vi havde været på samme mission i Afghanistan, inden jeg valgte 

at forlade hæren. Inden pakken nåede frem trådte han på en vejsidebombe og døde. 

Pakken kom retur, uåbnet. Jeg bestemte mig senere for at besøge hans grav i 

Glamsbjerg. Jeg husker det endnu. Jeg læste brevet op for ham ved graven mens jeg 

stortudede. Så lagde jeg brevet ved graven og havde tænkt at opsøge hans forældre, 

men det orkede jeg bare ikke. Det har taget hårdt på mig at han døde, selv om jeg ikke 

var der, og at jeg ligesom ikke havde nogen årsag til at være der, men alligevel. 

Pakken med kagerne står stadigvæk ude i forrådet. Jeg har ikke været i stand til at 

smide den væk endnu. Der har også betydet, at jeg ikke er i stand til at afslutte min 

uddannelse som lærer, og i stedet arbejder som fisker. Men det er kun midlertidigt og 

en form for terapi. Jeg ved, jeg har brug for hjælp, men jeg udskyder det hele tiden.  

 

Mission: ISAF, Afghanistan, 2008 

Rang: Konstabel 

Alder: 35 

Bopæl: Danmark 

- Jeg er begyndt at få flashbacks, hvor jeg kan se mig selv i 3-person, nærmest som i 

3D film. Men jeg synes ikke, at det er alvorligt nok endnu at søge hjælp for. Da skal 

jeg nok gå fuldstændig amok eller noget i den stil eller får flashbacks oftere end nu. 

Jeg aner ikke hvorfor de der flashbacks kommer. Det kommer bare, og jeg oplever 

hele situationen om igen. Jeg har blandt andet oplevet hændelsen, da vi kørt på en 

vejsidebombe, hvor jeg kan se mig selv inde i bilen og tænker, hvad nu hvis endnu en 
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vejsidebombe var gået af, som det var meningen? Ville jeg så have mistet begge ben, 

været totalt lammet eller bare en grønsag? Det er en ubehagelig fornemmelse, man 

kan ikke styre det og kan få åndenød. Fuck, det er ubehageligt. 

 

Mission: ISAF, Afghanistan, 2009/2010 og 11 

Rang: Konstabel 

Alder: 30 

Bopæl: Danmark 

- Jeg fik problemer efter den første udsendelse og det udmøntede sig i en slags 

separationsangst. Det var en periode hvor jeg ikke kunne være væk fra min kæreste, 

fordi jeg var så bange for at miste ham. Om han bare skulle købe en liter mælk hos 

købmanden, ville jeg med og jeg havde også nogle voldsomme humørsvingninger. 

Det tog lang tid inden jeg søgte hjælp, og det skete ikke før end min kæreste stillede et 

ultimatum og sagde: ”Jeg orker ikke mere. Nu søger du hjælp ellers gider jeg ikke 

mere. Det er til at blive vanvittig af”. Jeg fik nogle timer hos en psykolog og det viste 

sig at være akkumuleret stress. 

 

Mission: ISAF, Afghanistan, 2008/2009 og 2010/2011 

Rang: Konstabel 

Alder: 30 

Bopæl: Færøerne 

- Jeg stod ved siden af en engelsk soldat, som blev skudt i hovedet og kunne se ham dø 

under en skudveksling med Taleban. Efter jeg kom hjem, kunne jeg se ham næsten 

krystalklart for mig, hvordan han langsomt døde. Det kørte i mit hoved i næsten tre år, 

sådan cirka hvert femtende sekund, om jeg ikke var optaget af noget andet. Jeg tror 

det stressede mit hoved ud. Det kørte hele tiden, det var lige som når en sang sætter 

sig fast, men den sad bare fast i flere år. Min daværende kæreste i Danmark fik mig til 

psykolog, og det hjalp. Senere har jeg dog fået konstateret PTSD, men jeg kan ikke få 
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mig taget sammen til at søge hjælp. Det er svært når man bor her på Færøerne, langt 

væk fra Veterancentret. 

 

Mission: ISAF, Afghanistan, 2011 

Rang: Konstabel 

Alder: 26 

Bopæl: Færøerne 

- Jo, jeg fyrer en masse fede og det har jeg gjort konstant siden jeg kom hjem. Det har 

været min medicin, og det har jeg også fortalt min omgangskreds. Jeg gør det for at 

slappe af om aftenen, da jeg har utroligt svært med at falde i søvn. Min tanker 

begynder bare at køre på overtryk når jeg lægger mig ned. Jeg fungerer normalt om 

dagen og træner meget. Det er mit kick. Og så om aftenen, efter aftensmad, klokken 

otte eller der omkring, kan jeg godt begynde at ryge indtil jeg falder i søvn klokken 

tre om natten. Sådan har det været hele tiden, ”day in and day out”. 
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ARTIKEL 3 

Veteraner i ingenmandsland 

På Færøerne betragtes spørgsmålet om veteraners velbefindende som et dansk anliggende, 

og det danske Veterancenter vil ikke udvide indsatsen til Færøerne, da der ikke er konstateret 

noget behov 

Georg L. Petersen 

- Det handler om behov, og om der findes et mønster, vil centret gerne høre om det. Vi 

kan altid tænke tanker for fremtiden, siger Thomas Krohn, chef for Rådgivnings- og 

Rehabiliteringsafdeling i Veterancentret. 

- Vi har ikke kendskab til problematikken med færøske krigsveteraner, og kan heller 

ikke se, at nogen har henvendt sig til os. Det handler også om, at det er et dansk 

ansvarsområde, ikke færøsk, siger Gunnar Holm Jacobsen, chef for den færøske 

udenrigstjeneste. 

De færøske krigsveteraner kendes ikke som noget særligt begreb eller som gruppe, hverken 

det danske eller færøske system. I Danmark må de ikke registreres, og på Færøerne betragtes 

de som et dansk anliggende, da de har været udsendt af det danske forsvar.  

Den eneste registrering som findes, ligger hos Veterancentret, som har registreret 10 

veteraner med adresse på Færøerne. Sandsynligvis er tallet betydeligt højere, da færinger 

både har deltaget i krigen i gamle Jugoslavien, Kosovo, Irak og Afghanistan. 

Én psykolog 

Når en veteran vender hjem efter udsendelse, modtages han af en række programmer, som 

skal gøre ham i stand til at træde ind i civilsamfundet igen. Er der en mistanke om, at 

veteranen kan have udviklet psykiske problemer, træder Veterancentret til med en række 

tilbud om hjælp. 

De psykiske eftervirkninger, som rammer alle veteraner, aftager normalt efter et stykke tid, 

men for flere opstår psykiske problemer først flere år efter udsendelse. I den forbindelse har 

Veterancentret forberedt kommuner og andre instanser i Danmark, som kan komme i kontakt 

med plagede veteraner, på de specielle udfordringer, de står over for. 
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Men Færøerne tæller ikke med i den forebyggende danske indsats. Veterancentret har i 

forbindelse med én henvendelse fra Færøerne skabt kontakt til én færøsk psykolog, som 

indgår i korpset af det, der kaldes netværkspsykologer. 

Ingen forståelse 

Da ingen ved, hvor mange færinger er i den danske hær, er der heller ikke nogen der ved 

nøjagtigt, hvor mange veteraner bor på Færøerne. Veterancentret har registreret ti adresser på 

Færøerne, som kan knyttes til veteraner, men antallet veteraner på Færøerne er sandsynligvis 

betydeligt højere, da færinger også var med i indsatserne i både Irak, ex-Jugoslavien, Kosovo 

og Afghanistan, og mange har psykiske problemer, som de har svært at snakke med nogen 

om. Specielt på Færøerne er det et problem at finde forståelse, da krig og veteraner er noget, 

som færinger har et meget begrænset kendskab til. 

- Min opfattelse er, at færinger ikke ønsker, at vi blander os i noget som helst 

internationalt, og at det ikke giver nogen mening at tage til Irak eller Afghanistan, da 

vi ikke har noget med det at gøre. Derfor er det også svært at finde forståelse, siger en 

veteran. 

En anden supplerer. 

- Færinger er ikke særligt gode at tage imod os. Der findes ligesom ingen respekt for 

en, der har været i krig. Nu kræver jeg ikke respekt på gaden, men der er ingen ære i 

at have været i krig. I stedet mødes man af spørgsmål som ”hvorfor fanden tog du i 

krig”, og så gider man ikke snakke med nogen. Man bliver betragtet som sindssyg. 

Veteranforeninger er et ukendt fænomen på Færøerne. En speciel gren af De Blå Baretter 

findes dog som en motorcykelklub, men den henvender sig primært til danske veteraner, som 

i tidernes løb har været udstationeret på nu nedlagte danske baser på Færøerne.  

Nogle enkelte krigsveteraner kender hinanden fra de forskellige missioner i Afghanistan, men 

der findes ikke noget organiseret netværk. 

Vil nå alle afkroge – men Færøerne glipper 

I den danske veteranpolitik fra 2010 erkender man, at det er nødvendigt med en indsats som 

rækker ud over de tilbud forsvaret kan tilbyde.  

Derfor står der også i veteranpolitikken, at ”Der gennemføres undervisning for kommunale 

sagsbehandlere og distriktspsykiatriens medarbejdere om veteraners forhold. I 
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tilrettelæggelsen af undervisningen inddrages erfaringer fra kommuner og sundhedsvæsnet. 

Undervisningen gennemføres i regi af det nye Veterancenter”. 

Men undervisningen for de kommunale sagsbehandlere og distriktspsykiatriens medarbejdere 

når ikke de nordatlantiske dele af kongeriget. 

Ud over Veterancentrets indsatsområde understregede regeringen i veteranpolitikken, at den 

ville nå alle afkroge af Danmark ved at inddrage VISO (Den Nationale Videns- og 

Specialrådgivningsfunktion), som yder støtte og vejledning til blandt andet kommuner, 

borgere og institutioner. I veteranpolitikken står derfor blandt andet, at ”Ved at veteranerne 

omfattes af VISO’s målgruppe sikres det, at en veteran med et specielt kompliceret behov 

mødes med den højeste ekspertise, uanset om veteranen bor og arbejder i Nordjylland eller på 

Bornholm”. 

Men Færøerne tæller ikke med, selv om det er en del af Danmark. Det er en gråzone, som er 

fjernt beliggende og for Veterancentret kunne det det samme være tale om danske veteraner i 

et helt andet land. 

- Veteraner kan også sidde spredt forskellige steder, Sverige, USA og der kan det være 

svært at udvide det formaliserede samarbejde der. Det er igen et spørgsmål om behov, 

siger Thomas Krohn fra Veterancentret. 

Thomas Krohn får måske en opringning fra Færøerne. 

- Det, som vi vil gøre i første omgang, et at kontakte danske myndigheder og spørge 

hvordan de lofter veteranerne, specielt dem der bor på Færøerne, for at sikre os at de 

får de tilbud de har ret til, siger Gunnar Holm Jacobsen fra den færøske 

udenrigstjeneste. 
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RAPPORT 

- hvordan den akademiske del knyttes an til det journalistiske produkt  

1. INDLEDNING 

Denne del af specialet omhandler, hvordan den akademiske del af specialet kan formidles i 

journalistik form, og hvilke akademiske redskaber kan anvendes på en fordelagtig måde i 

journalistikken.  

Det journalistiske produkt i dette speciale bygger på en baggrundsartikel med udgangspunkt i 

resultaterne fra den akademiske del, en erfaringsartikel med udtalelser fra syv af 

respondenterne og en artikel med en mere perspektiverende, politisk og praktisk sigte, hvor 

relevante politiske aktører inddrages Den tredje artikel afrunder produktet og lægger også op 

til en videre debat på området. 

Den akademiske proces er som udgangspunkt fuldstændig anderledes set i forhold til den 

journalistiske proces, hvor vinklen ofte er mere eller mindre fastlagt på forhånd og meget 

specifik. 

I denne rapport lægger jeg ud med at forklare to former for interview, det akademiske og det 

journalistiske, og hvordan disse i kombination kan supplere hinanden. Siden ser jeg på 

mediet, som kunne publicere artiklerne, hvilken forklaring ligger bag opbygningen og i 

hvilken form de kan præsenteres. Som det sidste ser jeg på, hvordan artiklerne lever op til de 

klassiske nyhedskriterier. 

 

2. INTERVIEWFORMEN 

En af de store forskelle mellem et akademisk og et journalistisk produkt er selve 

interviewformen og tilgangen til emnet. Der findes flere slags interviewformer inden for det 

akademiske felt (Kvale et al., 2009, p. 168-179), ligesom der findes mange inden for det 

journalistiske felt. Det journalistiske interview kan være præget af, hvilket medie det skal 

bringes i, TV, web, avis eller radio, og om det skal være en til en nyhed, reportage, feature 

eller noget helt andet. Jeg vil her ikke gå så meget i dybden af de forskellige interviewformer 

inden for de to genrer, forskning og journalistik, men se på den overordnede forskel, fordele 

og ulemper og hvordan de kan supplere hinanden. 
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2.1 Det akademiske interview 

Det har været noget af en prøvelse for mig, som uddannet journalist fra 1995, at tillægge mig 

en helt ny form for interview, forskningsinterviewet, som er langt mere fastlåst i regelsæt, 

end de almindelige journalistiske interview, som er mindre struktureret og meget hurtigere at 

arbejde med. Da min primære empiri var ti forskningsinterview med veteraner, var det dog 

vigtigt at følge alle de trin, som er lagt for et forskningsinterview. Noget som kendetegner og 

adskiller forskningsinterviewet markant fra det journalistiske interview, er de praktiske faser, 

som Kvale og Brinkmann behandler i bogen ”Interview – introduktion til et håndværk”. For 

en, som ikke er forsker, lægger det op til en møjsommelig og langsom proces, når man skal 

inkorporere de syv faser i et forskningsinterview: 1) Tematisering av et interviewprojekt, 2) 

design, 3) selve interviewet, 4) transskription, 5) analyse, 6) verifikation og 7) rapportering 

(Kvale et al., 2009, p. 36). Disse syv trin er dog fundamentalt vigtige i en 

forskningssammenhæng, når man skal producere viden, som skal kunne dokumenteres og 

man har et konkret forskningsspørgsmål, som skal besvares. Specielt er transskription 

tidskrævende og afviger fundamentalt fra det journalistiske interview, hvor kun det mest 

interessante noteres og bruges i det journalistiske produkt. Transskribering er helt enkelt for 

tidskrævende for en redaktion, som arbejder konstant under pres. En båndoptagelse i 

journalistisk sammenhæng anvendes ofte som back-up, om journalisten kommer i tvivl eller 

en interviewperson klager over forkert gengivelse. 

Interviewtypen er også en vigtig tilgang i forskningsinterviewet, enten det skal være 

struktureret, semi-struktureret eller ustruktureret (Andersen, Lotte Bøgh et al., 2012, p. 149), 

som igen er relateret til problemstillingen og som er vigtig at tage stilling til inden 

udformning af en interviewguide. I mit tilfælde var det oplagt at vælge den semi-

strukturerede type, da jeg havde induktiv tilgang, og ikke vidste meget på forhånd og skulle 

tilegne mig ny viden. At vælge den ustrukturerede ville være for løst, også da jeg skulle 

kunne sammenligne interviewene efterfølgende. Den centrale interviewguide er også helt 

anderledes i forhold til det journalistiske interview, men giver med sin teoretiske og 

operationelle udformning et meget klart sigte. 

Kodningsprocessen, som er essentiel i forskningssammenhæng, adskiller sig fundamentalt fra 

den journalistiske bearbejdning af interviewmaterialet. I mit tilfælde var det nødvendigt med 

både åben kodning og lukket kodning, da tilgangen først var induktiv og efterfølgende 
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deduktiv. Dette er en langsom proces, men har sit helt klare formål og presser de sidste dråber 

af viden ud af interviewene i en struktureret form.  

I mit tilfælde mundede kodningsprocessen ud i et display, som også har visse krav at leve op 

til (Andersen, Lotte Bøgh et al., 2012, p. 191-195), men som i sin koncentrerede form giver et 

godt overblik over de centrale temaer, som er udviklede ud fra forskningsinterviewene. 

2.2 Det journalistiske interview 

Vi bevæger os over i en helt anden boldgade, da vi går fra forskningsinterviewet til det 

journalistiske interview, som ofte er mere ustrukturerede og hvor formkravene ikke 

tilnærmelsesvis minder om dem, der stilles til et forskningsinterview. Kvale og Brinkmann 

forsøger at skitsere, hvordan et journalistisk interview er opbygget og hvad som adskiller det 

fra forskningsinterviewet (Kvale et al., 2009, pp. 311-312), blandt andet at ”…forskeren er 

forpligtet at eksplicitere de procedurer, der bruges ved redigering og analyse af interviewet”, 

og at journalisten har ret at beskytte sine kilder, som strider mod videnskabelig beviskontrol 

(ibid, p. 312).” Kvale og Brinkmann mener dog, at forskningsintervieweren kan lære af 

journalisten, når det kommer til at præsentere resultater. 

Der findes mange tilgange til det journalistiske interview, og der er sikkert lige mange 

opfattelser, som der er journalister. I bogen ”Som man spørger – det journalistiske interview” 

skriver Lars Bjerg blandt andet, at en journalist aldrig skal skrive sine spørgsmål ned på 

forhånd, da det vil låse journalisten fast i sin tankegang og gøre det sværere at lytte (Bjerg, 

Lars, 2000, p. 89). Han ser hellere, at journalisten skriver temaer ned og koncentrerer sig om 

kritisk lytning. Dette er en meget grov tilgang til det journalistiske interview, som kan 

fungere i visse sammenhænge, ikke andre. Det kommer an på interviewets karakter, og det 

kan absolut være fordelagtigt at have konkret formulerede spørgsmål, når interviewet har 

kritisk karakter og vil nå noget helt bestemt. Men udsagnet viser, at formkravene er løse og at 

lytningen er meget central. 

Mogens Meilby har også skrevet om det journalistiske interview, blandt andet i 

”Journalistikkens grundtrin – fra idé til artikel”. Han nævner vigtigheden af først at lytte, 

siden forstå og til sidst spørge, og hvor vigtigt det er at etablere kontakten med den 

interviewede (Meilby, 1996, p. 203). Meilby nævner også båndoptageren som back-up, og 

ikke noget direkte arbejdsredskab, og som kun skal bruges i nødstilfælde (ibid., p. 204). 

Meilby går også ind i de journalistiske faldgruber, som kan opstå i en interviewsituation, som 
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ikke er fuldt struktureret på forhånd, blandt andet at intervieweren mister koncentrationen 

eller får sympati med kilden (ibid., pp. 206-207). 

Som Bjerg og Meilby beskriver det journalistiske interview, er lytningen noget af det 

vigtigste i den forbindelse. Ellers er det meget op til enkelte journalist selv at udvikle egne 

metoder. 

Et journalistisk interview tager ofte udgangspunkt i en meget skarp vinkel på en historie, hvor 

interviewet skal menneskeliggøre eller underbygge historien. Der findes også det kritiske 

interview, som ofte egner sig bedst live på TV, og det kan også have forskellige former, hvor 

der kan foreligge aftaler om hvilke emner berøres, uden at dette dog på noget tidspunkt 

oplyses for mediebrugeren. Med andre ord er det akademiske krav til transparens ikke en 

selvfølgelighed i journalistisk sammenhæng. Et interview kan også have form af et 

baggrundsinterview, som skal føre journalisten videre i sin research. Men uden hensyn til 

hvad interviewet skal bruges til, er det helt op til journalistens erfaring eller personlighed at 

afgøre, hvordan interviewforløbet skal foregå. Der er ikke formkrav, og lever derfor ikke i sit 

udgangspunkt op til forskningsinterviewet. 

Gengivelsen af et interview er også noget som adskiller det journalistiske fra det akademiske, 

hvor man i transskriptionen skal være præcis for at kunne læse så mange informationer ind i 

interviewet sum muligt. Den journalistiske gengivelse har et helt andet udgangspunkt, hvor 

man gerne må rense interviewet sprogligt. Eller som Meilby skriver: ”Det mest 

ubarmhjertige, journalister kan gøre mod sine kilder, er nemlig at citere dem ordret. Hvis de 

gjorde det, ville det faktisk se ud, som om verden var fuld af ævlende idioter” (ibid., p. 220). 

Det giver mulighed for en vis fortolkning af interviewet, som dog skal gengives loyalt over 

for den interviewede. 

Denne lidt mere ustrukturerede tilgang gør, at det journalistiske interview går hurtigt, og at 

vejen fra interview til offentliggørelse som regel er meget kort, og hvor hastigheden ikke 

begrænses af de specielle formkrav, som stilles til forskningsinterviewet. Heri i findes mange 

fordele i hurtig og skarp formidling, men svagheden er, at nuancerne forsvinder i det 

opskruede tempo, at der er faldgruber, eller at interviewet får en bias på grund af opstået 

sympati eller manglende koncentration. 
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2.3 Hvordan interviewformerne kan supplere hinanden 

Min journalistiske baggrund stammer fra 1995, hvor jeg har tilegnet mig specielle metoder at 

interviewe og formidle på. Derfor var det en stor udfordring at interviewe ud fra en meget 

planlagt interviewguide, og hvor jeg ikke bare skulle lytte og følge interviewpersonen, som 

jeg er vant til. Den semi-strukturerede interviewguide viste sig at have en klar fordel, selv om 

det var tidskrævende at stille samme spørgsmål til alle interviewpersoner.  

I et almindeligt journalistisk interview ville jeg sandsynligvis ikke have stillet spørgsmålene i 

en planlagt rækkefølge, men koncentreret mig om lytningen, som Bjerg og Meilby også 

nævner som det vigtigste i det journalistiske interview. Fordelen er, at man i et sådant 

journalistisk interview får et bedre flow, men ulempen er, at du sandsynligvis ikke kommer 

lige så godt rundt om problemet, da fokus bliver lagt på den personlige fortælling, som skal 

supplere eller sætte ansigt på et problem, som er ridset op i en baggrundsartikel. 

Baggrundsartiklen ville sandsynligvis i mit tilfælde bygge på historier fra danske medier, da 

veteranproblematikken er ukendt på Færøerne. 

Det semi-strukturerede interview ville med stor fordel kunne bruges i en journalistisk 

sammenhæng, hvor man via erfaringsinterview kan underbygge et større journalistisk 

produkt, hvor data er svært tilgængelige. I mit speciale var der ingen adgang til materiale 

angående færøske veteraner og derfor måtte det bygges op omkring ti kvalitative interviews, 

som med de akademiske metoder blev analyseret og udtømt for at nå frem til et resultat, som 

svarede på problemformuleringen. Med den rene journalistiske tilgang og interviewmetoder 

ville det være umuligt at komme til en konklusion, som så sikkert kunne konstatere en 

sammenhæng og at veteraner på Færøerne klarer sig dårligere end i Danmark. Det ville højest 

blive til nogle påstande, underbyggede med få personlige fortællinger, og uden nogen 

længerevarende effekt, da man i en opfølgning ikke ville kunne opdrive flere informationer. I 

den akademiske tilgang til interviewet udbygges en langt bredere viden om emnet til en 

videre opfølgning. 

I dette speciale har den akademiske tilgang i interviewprocessen underlettet betydeligt i den 

journalistiske formidling af problematikken, da de kvalitative interviews har været et 

journalistisk tag-selv bord. En journalistiske formidling har dog krævet en vis omskrivning af 

citaterne, så de i formidlingen ikke udstiller den interviewede, som Meilby også nævner. 

Dermed skæres det akademiske resultat til, så det får en mere præcis form, så det passer ind i 
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det journalistiske produkt, som også skal kunne læses af den forudsætningsløse 

medieforbruger og ikke kun af akademikere. 

 

3. MEDIE, FORKLARING OG FORM 

Jeg har skrevet mine tre artikler med henblik på publicering i Jyllands Posten, som har været 

ret aktiv i sin dækning af krigsveteraner fra Afghanistan, blandt andet med artikelserien 

”Hjem fra krigen” fra 2010, som Jyllands Posten fik Cavling-prisen for i 2011. Politiken har 

også været aktiv i dækning af krigen i Afghanistan, og specielt broadsheet formatet tiltaler i 

forbindelse med en god opsætning, hvor plads kan være til alle historierne på et opslag. 

3.1 Forklaring 

I det journalistiske produkt har jeg benyttet mig af begreberne explanandum og explanans at 

forklare problemet med de færøske veteraner, som jeg i den akademiske del af specialet har 

konstateret findes. Jeg søger at forklare de færøske veteraners problemer (explanandum) med 

ti kvalitative interviews (explanans), som forklarer problemet. En sådan tilgang sætter nogle 

krav, som også giver formidlingen i det journalistiske produkt tyngde. I den akademiske del 

anvender jeg ikke denne tilgang, men den kan hjælpe i den journalistiske proces, hvor der 

blandt andet fokuseres på en årsagsforklaring – veteraner har det dårligt (= virkningen) fordi 

de valgte at flytte til Færøerne (= årsagen), som er den singulære årsagsforklaring (Lippert-

Rasmussen, Klaus, 2010, p. 429). 

I den akademiske del af specialet har eg ikke søgt at beskrive kausalitet, men kun finde ud af, 

om der er en sammenhæng mellem hvor en veteran bor, og hvordan han klarer sig. I det 

journalistiske produkt forsøger jeg mere at finde ud af årsagssammenhænge, som blandt 

andet kan illustreres med denne model om multikausale sammenhænge. 

 X1                          X2                  X3                     Y 
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3.2 Form 

Jeg har i det journalistiske produkt valgt at fokusere på situationen de færøske veteraner er i 

på Færøerne, da undersøgelsen viser, at de klarer sig værre end de færøske veteraner i 

Danmark, og at dette sker samtidig med, at de ikke på same måde får del i de tilbud, forsvaret 

tilbyder veteraner i Danmark. Det akademiske produkt kommer med en langt mere nuanceret 

fremstilling, som sammenlagt skal give svar på problemformuleringen, om der er en 

sammenhæng mellem trivsel og bopæl. Dette giver et faktuelt udgangspunkt for det 

journalistiske produkt, hvor problematikken med veteranerne på Færøerne dog må snævres 

ind og blive vedkommende og konkret for læseren.  

Først må problematikken ridses op i en baggrundsartikel, med udgangspunkt i resultaterne i 

den akademiske undersøgelse. Færingernes baggrund for deres udsendelse beskrives, og 

derefter beskrives hvilke problemer de har i hverdagen og at de savner nogen at snakke med, 

som forstår dem.  De ender ofte med at isolere sig, og artiklen kommer også ind på hvilke 

alternativer færingerne søger i sin svære kamp mod konstant uro og traumer, da den 

professionelle hjælp synes så langt væk i Danmark. 

I artikel to personificeres udsendelsen til Afghanistan og veteranerne får lov at komme med 

deres egne konkrete historier om, hvordan udsendelsen har udmøntet sig og påvirket dem i 

hverdagen. Der skrives en kortere oplæg til de syv fortællinger, og jeg har fået tilladelse fra 

hver enkelt veteran at bruge disse citater i det journalistiske produkt. Tre veteraner nævnes 

ikke i denne del af produktet. For den ene veterans vedkommende er det fordi han ikke har 

problemer, mens de andre to var skeptiske over, at de skulle gengives i en artikel, som 

muligvis kunne blive offentliggjort i en landsdækkende dansk avis, selv om der blev lovet 

anonymitet. Anonymiteten har været gennemgående for hele specialet, og har uden tvivl også 

bidraget til veteranernes åbenhed. Flere af veteranerne har også givet sin tilladelse at blive 

gengivet i det journalistiske produkt med den betingelse, at de forblev anonyme. Alternativet 

var, at jeg kunne lave en klassisk case-artikel, og jeg kunne uden tvivl finde en af de ti, som 

ville stille op. Dette var også meningen til at begynde med, men efter aftale med den 

journalistiske vejleder blev formen med de syv korte fortællinger foretrukket. Det giver et 

bredere indblik i veteranernes dagligdag, ligesom det også giver bedre adgang til 

offentliggørelse på et web-medie, hvor de lange historier gerne må suppleres med de korte. 

Det giver også lay-outeren på avisen friere hænder at give emnet et grafisk luftigere præg. 
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Den tredje artikel afrunder emnet og stiller spørgsmålet hvem har ansvaret for veteranerne på 

Færøerne, som viser sig at være et fuldstændig ukendt fænomen for både det danske forsvar 

og de færøske myndigheder. Denne artikel lægger samtidig op til at der kan følges op på 

emnet journalistisk. 

 

4. NYHEDSKRITERIER 

Der findes forskellige nyhedskriterier, men den bedst kendte er VISAK, som er 

Væsentlighed, Identifikation, Sensation, Aktualitet og Konflikt. Meilby beskriver kriterierne 

som et fælles udgangspunkt for nyhedsvurderingen, lige meget hvorhenne i verden man 

befinder sig (Meilby, 1996, p. 55). 

Væsentlighed: Pressen holder af at blive kaldt samfundets vagthund eller den 4. statsmagt. 

Det gælder ikke kun om at sælge en vare, men at skrive artikler af samfundsmæssig 

betydning (ibid., p. 56), og her kommer væsentligheden ind i billedet. Problematikken med 

færøske veteraner, som mere eller mindre bliver glemt når de flytter hjem og har det skidt, 

har stor samfundsrelevans, både på Færøerne og i Danmark. 

Identifikation: Vi beskæftiger os i denne artikelserie med unge mennesker, som har været 

udsat for voldsomme oplevelser, og har store udfordringer. Det kunne være 

medieforbrugerens barn, ven eller en selv. 

Sensation: Det handler om at præsentære det usædvanlige, det uventede og dermed få 

medieforbrugerens opmærksomhed. I min artikelserie rejses en helt ukendt problematik, 

nemlig færøske krigsveteraner, som ikke er registrerede nogle steder som gruppe. 

Aktualitet: Veteraner og deres velbefindende har været meget diskuteret i danske medier og 

politisk, siden Danmark fik de første alvorlige erfaringer med plagede veteraner, i forbindelse 

med at Danmark i 90-erne fik en aktiv militær rolle i internationale konflikter. 

Konflikt: De færøske veteraner på Færøerne er havnet i et ingenmandsland, hvor færøske 

myndigheder mener, at der først og fremmest er et dansk problem, mens danske myndigheder 

ikke vil gribe ind, da et særligt behov ikke er konstateret. Dette lægger op til en klar konflikt 

om ansvar. 
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Adresse: Garnisonen 1, 4100 Ringsted, Danmark. E-mail: Vetc-chrra@mil.dk. Telefon: 72 16 

34 00 

Har ansvaret for al rehabilitering af danske krigsveteraner, inklusive de færøske 
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Korrespondance via mail: 

Kristjánsson, Elías, Leder af INTOPS, chefkonsulent og psykolog, Militærpsykologisk 

Afdeling, Veterancentret, Veterancentret, Ringsted Kaserne, Garnisonen 1. Mail: vetc-

mpa201@mil.dk 

 

Veteraner, som er gengivet i det journalistiske produkt 

- Veteran 2 – Anonym, men navnet kan oplyses efter opfordring 

- Veteran 3 – Anonym, men navnet kan oplyses efter opfordring 

- Veteran 4 – Anonym, men navnet kan oplyses efter opfordring 

- Veteran 5 – Anonym, men navnet kan oplyses efter opfordring 

- Veteran 7 – Anonym, men navnet kan oplyses efter opfordring 

- Veteran 9 – Anonym, men navnet kan oplyses efter opfordring 

- Veteran 10 – Anonym, men navnet kan oplyses efter opfordring 

 

Skriftlige kilder 

Avisartikler: 

- Jyllands-Posten: Det mentale minefelt (publiceret 20/06/10) 

- Jyllands-Posten: Læge: Opsøg de danske veteraner (publiceret 23/06/10) 

- Jyllands-Posten: Vred, forrådt og uvelkommen (publiceret 30/06/10) 

- Jyllands-Posten: Krigsveteraner har brug for særlig hjælp (publiceret 15/07/10) 

- Jyllands-Posten: Debat Effektiv behandling af traumatiserede krigsveteraner 

(publiceret 08/09/10) 

- Jyllands-Posten: Hjem til behandling (publiceret 14/10/10) 
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