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Nytårshilsen fra Museets 
formand 
 
Af formand 
Per Amnitzbøl Rasmussen 
 

Godt Nytår til alle FN Museets 
støtter, det være sig lige fra museets 
Præsidium over bestyrelsesmed-
lemmer, kustoder, bidragydere, gæ-
ster og samarbejdspartnere. 
Uden jeres indsats og støtte var der 
ikke noget FN Museum. 
 

Året 2010´s absolutte højdepunkt 
var besøget den 20. juli af museets 
protektor H.K.H. Prinsgemalen, som 
var med til at sætte ekstra fokus på 
FN Museet. 

H.K.H. Prinsgemalen har her til 
nytår udtrykt sine bedste ønsker for 
FN Museet i fremtiden. 
 

Som ny formand har det været et 
spændende og lærerigt år. Udfor-
dringerne ligger som altid i økono-
mien, besøgstallene og udviklingen 
af museet, men vi har i 2010 brugt 
tiden på organisationen, strukturen 
og det fremtidige samarbejde i be-
styrelsen. 

 
Her skal der også være plads til 

at takke, specielt den afgående for-
mand Per Hjortshøj, for hans ledelse 
af museet de senere år, og det glæder 
mig at Per vil fortsætte med al sin 
erfaring i bestyrelsen. 

 
FN Museets formand 

Per Amnitzbøl Rasmussen 
 

Også en stor tak til præsidiets 
afgående formand brigadegenral Pe-
ter Kølby Pedersen, der iøvrigt har 
givet tilsagn om at fortsætte i præsi-
diet, samtidig byder jeg velkommen 
til præsidiets nye formand oberst 
Flemming Mathiesen, der i sin egen-
skab som CH DANILOG, har ind-
villiget i at påtage sig udfordringen. 
 

Med stor respekt vil jeg gerne 
sende en nytårshilsen til alle vores 
”historieskrivere” – alle jer, der har 
valgt at gøre tjeneste i de nuværende 
missioner – vores kommende fun-
dament i FN Museet. 
 

Planerne for den kommende sæ-
son er en større rokade af museet, 
med samling af de nuværende små 
FN-missioner, en reorganisering af 
hele Balkan-afsnittet, bedre plads og 
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udvidelse til den mest aktuelle mis-
sion: Afghanistan. 

 
Årets særudstilling bliver 10-året 

for udsendelse af Eritrea, som briga-
degeneral Peter Kølby Pedersen 
(missionens chef) har givet tilsagn 
om at åbne den 2. april. 

 
Det skal dog understreges at af-

snittene med FN-observatørerne, 
Gaza, Congo, Cypern og Politiet ik-
ke bliver berørt i år, men blot finju-
steret. 
 

Det er mine ønsker og visioner 
for FN Museet, at vi kan fastholde 
hele vores historie, samtidig med at 
vi også kan præsentere de nyeste og 
aktuelle missioner, så vi på en gang 
både kan værne om vores historie, 
men også være aktuelle. Det giver et 
godt grundlag for øget interesse om-
kring vores fælles indsats. 

 
Jeg så gerne at vi under vores 

overskrift: FN Museet i Frøslevlej-
ren kunne skrive ”Danmarks Interna-
tionale Veteranmuseum”. 
 
 

Kodeordene for den kommende 
sæson bliver at øge antallet af gæster 
og organisering af fundraising, samt 
at øge antallet af bidragydere – også 
kaldet medlemmer. Det vil bestyrel-
sen arbejde helhjertet på. 

 

 
 
Sluttelig vil jeg gerne sende en 

stor tak til alle i og omkring FN Mu-
seet, alle I der har gjort det muligt at 
have et museum, der med stolthed 
kan fortælle historien om Danmarks 
internationale indsats rundt i verden! 
 
Per Amnitzbøl Rasmussen 
formand 
 
 
 
  
 

 
 

Besøg FN Museets hjemmeside
www.fnmuseet.dk 
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Fra Nordatlanten til Afghanistan
 
Fra bladet ”Søværnet 4-2010” 
Tekst af Pernille Kroer, billede af 
Anika Grønbæk 
 

Tre måneders udsendelse til 
felthospitalet i Camp Bastion, Af-
ghanistan, blev et fagligt og per-
sonligt kvantespring for sanit 
Anika Grønbæk fra søværnet. 
 

Der er ikke mange lyde, hverken 
udenfor eller indenfor i Anika Grøn-
bæks stue i Bording Kirkeby. Her 
bor hun i en gulkalket ejendom i en 
by, der er kommet på landkortet tak-
ket være kirken og en håndfuld huse 
på en afstikkervej fra hovedvejen 
mellem Silkeborg og Ikast. 

Det var netop manglen på lyde, 
der ramte Anika, da hun sidste efter-
år vendte hjem fra sin udsendelse til 
Afghanistan. I ørkenen var hun i tre 
måneder faldet i søvn til larmen af 
helikopteres rotorblade og kollega-
ernes snorken bag teltvæggen. Nu 
holdt stilheden hende vågen. 
 
Sanit på VÆDDEREN 

Det havde været en omvæltning 
at rejse ud, og det var en omvæltning 
at komme hjem. Men de tre måneder 
midt imellem, hvor hun arbejdede 
som sygepasser på felthospitalet i 
Camp Bastion, blev måske den stør-
ste omvæltning for Anika, der indtil 
da i fem år havde sejlet med søvær-
net i Nordatlanten. Det sidste år som 
sanit på inspektionsskibet THETIS. 

 
Det var på THETIS, at hun kom 

i snak med DOC om bord, komman-
dolæge i SOK Henrik Allermand, og 
talte med ham om, at hun havde be-
hov for at prøve noget andet. Han 
fortalte hende om felthospitalet i 
Camp Bastion, og siden gav han 
hende et telefonnummer, hun kunne 
ringe til, hvis hun ville melde sig til 
udsendelse. Og så lige pludselig gik 
det stærkt. 
 
Ingen ferietur 

Hun ringede på telefonnummeret 
en tirsdag. To dage efter fik hun be-
sked om, at hun kunne komme med. 
Allerede den efterfølgende tirsdag 
skulle hun stille i Vordingborg, in-
den hun om lørdagen fløj til England 
sammen med resten af holdet på 96 
læger, sygeplejersker og sygepasse-
re. I England mødtes holdet med bri-
terne, som de skulle arbejde sammen 
med i Afghanistan. Efter 10 dages 
forberedelse i England fortsatte rej-
sen med passagerfly til en ørkenstat, 
hvor holdet en sen aften steg ombord 
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på Herkules’en, der skulle flyve dem 
det sidste stykke vej ind over Af-
ghanistan til Camp Bastion. 

”Det var først her, at det for al-
vor gik op for mig, hvad vi var på 
vej til. Om bord i Herkules- flyet tog 
vi fragmentationsvest og hjelm på, 
og flere sad med våben. Det var ikke 
en ferietur, vi var på længere”, hu-
sker Anika. 

Det lignede heller ikke ferie i 
Camp Bastion. Hospitalspersonellet 
blev indkvarteret i 10-mands-telte, 
der var forbundet af en fælles telt-
gang, hvorfra der var adgang til toi-
letter og baderum. Privatlivet var 
indskrænket til feltsengen, til nød 
bag en nedrullet teltflade. Og ovre 
på hospitalet var alle konstant i be-
redskab for at kunne modtage sårede 
soldater og civile afghanere, der var 
blevet ramt af krigen. For Anika 
blev det en voldsom erfaring: 
 

 
Chinook helikopteren står klar i Camp 
Bastion 
 
Ind på rygraden 

”Til at starte med var det frygte-
ligt at se, at folk kom ind og var re-
vet fra hinanden af en eksplosion. 
Jeg var på sengeafdelingen, og jeg 
var nødt til ikke at få et for nært for-
hold til patienterne. Men det var 
svært. Særligt med børnene, når vi 
skulle udskrive dem. Vi vidste jo, 

hvad det var for en tilværelse, de 
kom ud til. Jeg tabte mit hjerte til 
nogle stykker”, erkender Anika, der 
ellers kalder sig selv for en barsk 
type. Men opholdet på felthospitalet 
gjorde hende mere blød, og hun 
tænker fortsat jævnligt på de patien-
ter, hun passede. Også fagligt rykke-
de udsendelsen ved Anika: 

 

 
Skibet Thetis. 

 
”Jeg vil aldrig glemme, hvad jeg 

har lært. Det er kørt ind på rygraden. 
Jeg er fagligt kommet helt på top-
pen, og jeg er blevet mere sikker. 
For eksempel da jeg efter hjemsen-
delsen sejlede et halvt år med THE-
TIS. Her kunne jeg under havari-
øvelse træde i lægens sted og visite-
re de tilskadekomne, der bliver bragt 
ind til hospitalet”, forklarer hun. 

Erfaringerne fra udsendelsen til 
Afghanistan ændrede også Anika på 
et andet felt. Hvor hun tidligere ikke 
rigtig havde en plan for, hvad hun 
ville med hensyn til uddannelse og 
arbejde, er hun i dag ikke i tvivl: hun 
er gået i gang med en HF-
uddannelse, så hun kan søge om op-
tagelse på Hærens Officersskole om 
to år: 

”Jeg vil være næstkommande-
rende på et felthospital!”, konstaterer 
hun med et smil, men med en under-
tone, der slår fast, at hun mener, 
hvad hun siger. 
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Nytårshilsen fra præsidiets 
formand 
 
Af oberst Flemming Mathiasen 
Chef for Det Danske Internationale 
Logistik Center (DANILOG) og for-
mand for museets præsidium 
 

Den internationale indsats var 
igen i 2010 den afgørende opgave 
for forsvaret, ligesom implemente-
ringen af det nye forlig har været et 
gennemgående tema.  
 

Kampgruppen i Helmand i Af-
ghanistan er fortsat det største bidrag 
forsvaret har udsendt. I Afghanistan 
har vi igen i 2010 haft betydelig tab, 
i form af både faldne og sårede, tab 
som ingen har kunnet undgå at be-
mærke og som fortæller, hvor van-
skelige vilkår Helmand byder. 2010 
har også været et år, hvor synlige 
ændringer er begyndt at ske i Af-
ghanistan. Ændringer som blev un-
derstreget af statsministeren, der i 
sin nytårstale fremlagde en plan for 
den videre indsats frem til 2014. 

Konkret er der kommet en af-
ghansk bataljon til det område, den 
danske kampgruppe er indsat i, lige-
som politiet i Gereshk er blevet ud-
dannet og udrustet med nyt materiel. 
Ændringer, der har muliggjort en 
betydelig styrket afghansk indsats i 
området. Konkret betyder det, at den 
afghanske hær nu deltager i alle ope-
rationer, og såvel planlægning som 
gennemførelse er integreret mellem 

 
Oberst Flemming Mathiasen 

 
danske og afghanske enheder samt 
med politiet. Det har samlet set givet 
bedre muligheder end tidligere for at 
skabe sikkerhed omkring befolknin-
gen. For borgerne i Gereshk har det 
betydet, at de nu tror så meget på 
sikkerheden, at de færdes mellem de 
større byer uden sikkerhedseskorte, 
hvilket har fået handlen til at blom-
stre. 
 

2010 blev også året, hvor Dan-
mark igen udsendte et større bidrag 
til en FN operation med kompagniet, 
der siden januar 2010 har været ind-
sat i det sydlige Libanon. Forsvarets 
indsats mod pirateri ud for Østafri-
kas kyst har også været en markant 
operation i 2010. 
 

Som ny formand for præsidiet 
ser jeg frem til at medvirke til at 
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fremme museets formål, som på 
baggrund af Danmarks aktive ind-
sats i verdens brændpunkter er mere 
aktuel end nogensinde. Museet er et 
vindue ud til det øvrige samfund, 
som alle tidligere udsendtes minder 
kan tage udgangspunkt i, og som alle 
andre kan få indblik fra.  
 

Som hjemvendt chef for hold 9 i 
Afghanistan og med flere tidligere 
udsendelser, blandt andet til Saraje-
vo under krigen på Balkan i 1994 
under FN’s flag, har forsvarets ope-
rative indsats præget hele mit liv i 
forsvaret. En indsats fra utroligt 
mange dedikerede mennesker, som 
ikke kan hyldes bedre end ved at 
fastholde billederne af indsatsen 
gennem museets virke. 
 

2011 vil uden tvivl også blive et 
år, hvor den operative indsats vil væ-
re i fokus. I Afghanistan vil der være 
fokus på udviklingen af de afghan-
ske sikkerhedsstyrker, med den lan-
ge række af krav det stiller til indsat-
sen. På Balkan vil det danske militæ-
re engagement næsten blive lukket, 
når hæren i starten af februar træk-
ker sit bidrag hjem efter næsten 12 
år i Kosovo. Der vil tilbage være et 
nyt mindre bidrag fra hjemmevær-
net, som skal forestå vagttjeneste i 
lejren i Novo Selo. Et markant og 
stort kapitel i moderne dansk mili-
tærhistorie og sikkerhedspolitik med 
omfattende danske bidrag til opera-

tionerne i Kroatien, Bosnien-
Herzegovina, Makedonien og Koso-
vo bliver dermed næsten afsluttet. At 
vi nu i Afghanistan har integreret en 
mindre bosnisk enhed i den danske 
kampgruppe, vidner om den store 
udvikling, den danske indsats har 
medvirket til på Balkan.  
 

2011 vil på den hjemlige bane – 
og nok især i hæren – blive præget 
af implementeringen af det nye for-
lig. Hæren vil foretage en omfatten-
de reorganisering, hvor der etableres 
tjenestegrenscentre ved logistiktrop-
perne, telegraftropperne, artilleriet 
og ingeniørerne for at styrke disse 
kompetenceområder.  Men også det 
øvrige forsvar vil have fokus på at 
omsætte de besluttede retningslinjer 
for de kommende år. 
 

Som formand for præsidiet vil 
jeg gerne sende en stor tak til de 
mange dedikerede bestyrelsesmed-
lemmer, kustoder, medlemmer og 
støtter, der i 2010 har bakket op om 
museets virke og fået museet til at 
fremstå som et vindue fra den opera-
tive indsats til danskerne. I ønskes 
alle et godt nytår. Jeg ser frem til et 
godt samarbejde i 2011 og ønsker 
alle held og lykke med fortsat udvik-
ling af museet i det nye år. 
 
Med venlig hilsen 
 
Flemming Mathiasen 
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Kongeligt besøg ved FN Museet 
 
Af formand 
Per Amnitzbøl Rasmussen 
 

Sæsonens højdepunkt var ube-
tinget, da FN Museets protektor 
H.K.H. Prinsgemalen besøgte muse-
et, tirsdag den 20. juli 2010. 
 

H.K.H. Prinsgemalen blev mod-
taget præcis kl. 10.00 af bestyrelsen 
og præsidiet. Programmet var en 
rundvisning på FN Museet efterfulgt 
af en let frokost. 
 

FN Museets kustoder var varmet 
op til det fine besøg og kunne fortæl-
le en endda overordentligt veloplagt 
og interesseret Prinsgemal, om den 
danske indsats så forskellige steder 

som Gaza, Congo, Cypern, Kuwait, 
Irak, Kroatien, Bosnien, Makedoni-
en, Kosovo, Namibia og Afghani-
stan. Også temaerne om Politiet, 
feltpræsterne og hospitalsskibet Jut-
landia blev der tid til. 
De mange pressefolk lavede en flot 
dækning af besøget på museet. 
 

Efter besøget i FN Museet blev 
der tid til en frokost med bestyrelsen 
og præsidiet i Kammeratstøttens Ve-
teranhjem i barak H16. En frokost 
bestående af typiske sønderjyske 
egnsretter. 
 

Efter to en halv time forlod 
H.K.H. Prinsgemalen igen Frøslev-
lejren. 
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Kustodechefen gør status 
 
Af kustodechef Knud Spangsø 
 
Kære Kustoder! 
 

Heller ikke 2010 gav problemer i 
nævneværdig grad. Vi har jo en stab 
af særdeles rutinerede kustoder, som 
i god tid havde tegnet sig for en uge 
i museets tjeneste, og som i øvrigt 
også var klar til at give den en ekstra 
skalle, da der pludselig opstod behov 
for assistance. 
 

En særlig tak til de kustoder, 
som hjalp os ved deres tilstedeværel-
se på Museet i forbindelse med 
Prinsgemalens besøg den 20. juli 
2010. 

 
Denne gang ventede jeg helt til 

oktober måned med at lægge mit 
”puslespil”, og utroligt nok var det 
nemt at få til at gå op. Langt de fle-
ste fik opfyldt deres ”førstevalg”, da 
ugerne skulle fordeles. 

 
Når sæson 2011 en gang ud i 

fremtiden er overstået, håber jeg, at 
der er kommet nogle nye navne på 
listen. Det må gerne være ”yngre”, 
selvom veteranerne selvfølgelig sta-
dig er velkomne. 
 

 
Knud Spangsø 

 
Jeg vil derfor anbefale, at hvis 

man er ”ny” i kustodesammenhæng, 
og man gerne vil prøve at være den, 
der fortæller og forklarer for museets 
gæster, så melder man sig på et tid-
ligt tidspunkt til mig med specielle 
tidsmæssige ønsker. Så vil jeg til-
stræbe at finde en af de ”gamle” ku-
stoder, som også er klar til at have 
en lærling, netop når du behøver det. 
Jeg har et par stykker, jeg skal have 
”presset” ind i rækken, men det skal 
nok gå. 
 

Hav under alle omstændigheder 
et godt år 2011. På gensyn til gene-
ralforsamlingen. 

 
Knud Spangsø 

Kustodechef 

 

 

 
Husk du kan betale med Dankort i FN Museet. 
 
Men ”kun” på beløbet. 
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En uge som kustode.   
 
Af Johnny & Marianne Weismann  
 

Lørdag d. 16. oktober drog vi, 
Johnny, Andreas, Marianne, Michael 
og mormor forventningsfulde fra 
Nordsjælland mod det sønderjyske 
(Frøslevlejren), med trailer på krog 
(der skulle jo handles i Tyskland) og 
med tanken om, hvad det nu lige var 
vi havde meldt os til. ”En uge som 
kustode”! 
 

Velankommet, blev vi vel mod-
taget af Orla og Martin, der hurtigt 
fik sat os ind i tingene, så som 
lys/teknik kasse mm, så vi kunne 
være velforberedte til næste dag, 
hvor det var os der skulle Bestyrer, 
museet. 

Der var dog lige en detalje, som 
de havde glemt at fortælle os. I Frøs-
levlejeren forventes det at man står 
honnør ved flag hejsning kl. 9.00 og 
nedtagning kl. 17.00, så UPS, de an-
dre i lejeren undres den første mor-
gen. Så der gik ikke længe før end vi 
havde besøg. Dels for nok at blive 
kikket an, da vi jo var ”nye” og selv-
følgelig også for at hilse os vel-
kommen. 

Det viste sig senere at man hav-
de et lille ritual i forbindelse med 
nedtagning af flaget, i det man sam-
les forskellige steder hos hverandre 
til en lille sammenkomst og sludrer 
om dagens arbejde, det var utrolig 
hyggeligt og også spændene at høre 
om deres museer.. 
 

Første dag bød også på opgave 
fordeling, med hensyn til de forskel-
lige poster, der er at varetage. 

Johnny var ikke sen til at ud-
nævne sig selv som chefkustode. 
Andreas blev hans højre hånd, og 
ham der bød velkommen til FN mu-
seet. Michael (soldaterkammerat) 
blev 2. kustode, Marianne ”kasse-
mester” og mormor stod for det hus-
lige og ikke mindst hyggen.. 
 

Ugen viste sig at gå utrolig hur-
tigt, selv om besøgstallet, gerne måt-
te havde været lidt større, nå men 
taget i betragtning af at det var efter-
årsferie, vejret var som heller ikke 
det bedste. Overraskende nok havde 
vi godt gang i vores lille kiosk, især 
is salget. 

 
Der var desværre enkelte gæster, 

der valgte at gå, da vi jo er nødsaget 
til at tage entre, for det er jo det der 
driver museet, men de gæster (hel-
digvis de fleste) der valgte at besøge 
os, brugte lang tid på udstillingen, 
man hørte flere gange udbrud som 
”nej har du set den/det”, ”kan du hu-
ske”, og i mange tilfælde endte det 
med en god snak over en kop kaffe/ 
saftevand med slik og pebernødder, 
da Marianne mente at, der ikke var 
så langt tid til jul, så hygge skulle 
der være. 
 

Et par ture over grænsen blev det 
da også til, vi var jo så tæt på. 
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Vi havde vores betænkeligheder 
om, hvorvidt man kunne beskæftige 
en lille dreng (Andreas) en hel uge 
på museet, men det blev sandelig 
gjort til skamme, da det viste sig at 
blive en kæmpe succes, vi har som 

allerede meldt os igen i uge 42 (ef-
terårsferien) med samme besætning. 

Så alt i alt en spænede og lærerig 
uge for os alle. 
 
Mange FN hilsner 
Kustode holdet uge 42. 

 
 

Ta’ godt imod de nye vedtægter! 
 
Af formand Per Amnitzbøl Rasmussen  
 
På generalforsamlingen 2010 blev bestyrelsen pålagt at fremlægge reviderede ved-
tægter til vedtagelse på den kommende generalforsamling i 2011. 
De nye vedtægter bygger grundlæggende på følgende fundament i forhold til de nu-
værende vedtægter: 
1. Bestyrelsens ønske om at flytte ”magten” fra bestyrelsen til generalforsamlingen. 
Den nuværende pgf. 4 siger, at bestyrelsen er museets øverste myndighed – altså kan 
bestyrelsen i dag underkende generalforsamlingen. Det ønsker vi ændret! 
2. Bestyrelsen ønsker at opdatere/ajourføre vedtægterne i forhold til nuværende rets-
lige og geografiske forhold – altså at tilpasse vedtægterne til samfundsudviklingen. 
3. Bestyrelsen ønsker at bl.a. formanden vælges direkte på generalforsamlingen. De 
nuværende vedtægter siger at bestyrelsen konstituerer sig selv. 
Netop denne ændring kan skabe debat. FOR taler at det er rigtigst at general-
forsamlingen ”sætter” ledelsen af bestyrelsen. IMOD taler at generalforsamlingen 
sætter en der er mindre samarbejdsvillig i bestyrelsesarbejdet. 
Bestyrelsen ønsker åbenhed og direkte valg på generalforsamlingen. 
Rekvirerer et sæt vedtægter! 
Da det er portomæssigt dyrt, at sende 6-700 forslag til vedtægtsændringer ud, har be-
styrelsen besluttet at offentliggøre vedtægterne på museets hjemmeside 
www.fnmuseet.dk. Er der medlemmer der alligevel ønsker dem tilsendt med posten, 
skal man bare ringe til sekretæren Jens Søndergaard på tlf. 2235 9509, så får man 
dem med posten. 
Vedtægtspapiret er opsat i tre kolonner: 
1: Nuværende vedtægter. 2: Nye vedtægter. 3: Argumenter for ændringerne. 
Vær med til at forny vores vedtægter! 
Med udgangspunkt i de tre ovennævnte argumenter skal bestyrelsen anbefale et JA! 
til vedtægtsændringerne. 
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De Blå Baretter 
"København" 
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"Lolland, Falster, 
Møn" 
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De Blå Baretters 
"Varesalg" 
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Sådan bliver du støttemedlem  
 
Det er kostbart at drive et museum. En stor del af indtægterne kommer fra en 
stor kreds af støttemedlemmer, som betaler et beskedent kontingent hvert år. 
• Et støttemedlemskab for enkeltperson kr. 200,- pr. år. med en stemme til 

den kommende generalforsamling.  
• Et støttemedlemskab for ægtepar/samlevere kr. 350,- pr. år og med to 

stemmer til kommende generalforsamling.  
• Et støttemedlemskab for foreninger/virksomheder eller enkeltpersoner som 

vil støtte Museet ekstraordinært kr. 700,- pr. år. med en stemme til den 
kommende generalforsamling. 

• Et støttemedlemskab for foreninger/virksomheder som vil støtte Museet og 
som gerne vil have sit logo med i årsskriftet og på støttemedlemslisten i 
Museet kr. 1.000,- pr. år. med en stemme til den kommende 
generalforsamling.  

 
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til museets kasserer eller ved:  
1. Indbetaling til Syd Bank: 8065 0001023139 (husk navn og adresse) 
2. oprettelse direkte ved betalingsservice:  

Se museets hjemmeside www.fnmuseet.dk  

 

 
 

Kasserer 
Torben Alstrup-Nielsen 

Kærvænget 38 
7800 Skive 

Tlf. 4044 6501 
E-mail: kasserer@fnmuseet.dk 

 
Som støttemedlem får du gratis adgang til museet.
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”Guldkorn” fra gæstebogen 
Sæson 2010 
 
HOLD 2, E-Coy, Kizeljak/Sarajevo 94. 
HOLD 1, IFOR + HOLD 4, SFOR. 
Spændende ophold/eftermiddag- 
Meget interessant 
Thomas Augustino  
 
Tak for en spændende rundvisning- vi 
fandt ”næsten” vores farfar, som var 
med i GAZA i slutningen af 50-erne. 
Mange hilsner Fam- O.Hansen, Viby J.  
 
Tak for en god og spændende oplevelse 
samt- en god guide, som kunne forklare 
en masse om stedet og besvare eventu-
elle spørgsmål vi måtte have.  
Med venlig hilsen- vi kigger forbi igen. 
Tanja & Juanita fra Frederikshavn  
 
Imponerende hvad der her er samlet fra 
de forskellige missioner. 
Undertegnede har gjort tjeneste således 
ITZEHOE September 1956 – Septem-
ber 1957. UNTSO Juni 1976 – Juni 
1978. UNFICYP Maj 1983 – Maj 1984 
Hans L.C.Schmidt, Vadum  
 
Lige efter HKH Prinsgemalens besøg 
og navnetræk i gæstebogen, kunne man 
på samme side læse følgende- 
Det har været en stor oplevelse at være 
her og jeg har lært noget nyt! 
sign. christoffer   
 
Vores far var FN-Soldat på Balkan i 
1993 og i KFOR 1997. 
Mange hilsner fra Tobias Zacho og 
Theis Zacho 
 

Edelig fik jeg taget mig sammen til at 
besøge museet- og det var så sandelig 
en oplevelse. 
sign. C.G.Schøller pens.oberst  
 
Tak for en fantastisk udstilling og tak 
til alle som bruger tid til at holde muse-
et i gang. 
Sign. OL Nordby  DANCON 1. m.m. 
 
Tusen takk for deilig kaffe og muffens!  
Ikke mindst- tusen takk for koselig prat 
og informasjon !!! 
Margoth og Magne Reke fra Drøbak i 
Norge var her sammen med Karen og 
Tony Meyerssahm fra Fyn. Vi- Magne 
og Tony, var sammen i DANOR BN 
UNEF HOLD 1. Og har efter mange år, 
fundet sammen rent privat.  
 
Tak for en dejlig eftermiddag- FN-
Museet er særdeles seværdigt og med 
en meget tiltalende og vidende kustode. 
Birgit & Jørgen  
 
Tak for en fin gennemgang.  
Jeg var på Hold 1, Cypern 21 Maj 1964 
Udsendt fra Vordingborg Kaserne 95 
mand fra 3 KMP. 
Hilsen 586995 Lønning Christoffersen,  
Stokkemarke  
 
Det var et syn værd …  
Sjovt at se folk man kender på bille-
derne, det var s`gu en god tid, dengang 
man var soldat (Irak Hold-1, 2003). 
”Bastillen” var for øvrigt MPernes 
”fangelejr” i CAMP EDEN.  
Louise Søndergaard 
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Den glemte krig i Congo 
 
Af Flemming Bonavent Hansen 
Artiklen er taget fra bladet DANI-
LOG nr. 1 2011. 

 
Hvad er det for en konflikt, der 

udspiller sig her i hjertet af Afrika? 
 

For at forstå det rigtigt, er det 
nødvendigt at have et billede af den 
kompleksitet, som er i dette enorme 
land, der har en størrelse som hele 
Vesteuropa eller fire gange Frank-
rigs areal. 
 
Landets historie er lige så blodig 
som dets nutid 

Maltrakteret af slavehandel og 
talrige konflikter op gennem tiden, 
er det et land, hvor vold har sat 
dagsordenen gennem århundreder. 

I nyere tid er det den belgiske 
kong Leopold d. II, der i 1885 fik 
bevilget landet som sin private ejen-
dom fra de øvrige europæiske stor-
magter. Grundlaget for Fristaten 
Congo var skabt. Leopold nåede, på 
trods af han aldrig selv satte sine ben 
i landet, med god hjælp fra Morton 
Stanley (”Mr Livingstone, I presu-
me”) og adskillige skandinaviske 
eventyrlystne at underlægge sig lan-
det, udplyndre det for dets skatte og 
maltraktere en hjælpeløs civilbe-
folkning via hans private hær, Force 
Publique. I perioden 1885 til 1908 
døde omkring 10 millioner congole-
sere som følge af udplyndring og 

 
Artiklens forfatter, Flemming Bonavent 
Hansen, sammen med Flemming. 
”Der er rig lejlighed til at hjælpe på 
mange niveauer. Vi gøren del for det 
lokale børnehjem. Denne lille fyr blev 
døbt Flemming, efter at jeg havde 40 
kg børnetøj med fra min sidste leave” 

 
sygdomme. Den belgiske hær i Con-
go blev i øvrigt ledet af danskeren 
General Olsen.  

I 1908 blev det dog de øvrige eu-
ropæiske lande for meget, og kongen 
måtte overgive sin ejendom til den 
belgiske stat, hvorefter landet nu hed 
Belgisk Congo. 

Efter uafhængigheden i 1960 
fulgte en kort periode med fortsat 
ustabilitet, og i 1965 tog Mobuto Se-
se Seko magten og omdøbte landet 
til Zaire som et led i hans afrikanise-
ringsproces. Mobuto styrede landet 
med jernhånd og sad ved magten til 
1997, hvor han blev omstyrtet af en 
af de talrige rebeller, Laurent Desiré 
Kabila. 
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Kabila skulle ikke sole sig længe 
på magtens tinde. Han blev myrdet i 
2001 og efterfulgt af sin søn Joseph 
Kabila, der stadig er landets præsi-
dent. 
 
Hvad er så baggrunden for det 
nuværende FN engagement? 

Der findes næppe ét enkelt svar 
på dette spørgsmål. Én af de mest 

nærliggende forklaringer begrundes 
med folkemordet i Rwanda i 1994, 
hvor Hutu’er foranstaltede et blod-
bad og folkemord blandt landets 
Tutsi befolkning og moderate Hu-
tu’er. Et folkemord, der resulterede i 
en udslettelse af over 800.000 men-
nesker på blot tre måneder. 

Uhyrlighederne gav dog bagslag, 
idet store Hutu-grupper flygtede 
mod vest og ind over grænsen til na-
bolandet DRC.Dermed var kimen, 
og for den sags skyld også und-
skyldningen til en storkonflikt, lagt. 

I sidste halvdel af 90’erne ople-
vede landet to store krige (1. og 2. 
afrikanske krig) med indblanding fra 
de omkringliggende stater, der så 
deres snit til at lægge beslag på en 
del af den fantastiske mineralrig-
dom, der ligger få spadestik under 
DRC’s frugtbare jorde. 
 
 

 
Historien bag ... 
FN’s repræsentation i Den Demokratiske Republic Congo (DRC) er ikke en ny foreteelse.
Allerede i forbindelse med landets uafhængighed fra Belgien i 1960, trådte FN ind i landet 
med styrker, der skulle støtte det spæde demokrati. Organisationen var med ONUC repræ-
senteret fra 1960 til 1964. 
Anden gang, FN måtte træde til, blev 35 år senere, da FN Resolution 1258 i sidste halvdel 
af 1999 tillod 90 officerer adgang til det centrale Afrika, som forbindelsesofficerer, hoved-
sagelig i Kinshasa og nabolandenes hovedstæder. 
Året efter begyndte den egentlige etablering af MONUC, der siden er vokset til at være 
FN’s største mission med en kulmination på knap 20.000 mand i starten 
af 2010. 
1. juli 2010 afløste FN’s resolution 1925 den tidligere 1906. Missionen tog dermed navne-
forandring til MONUSCO, hvor S’et skal understrege stabilisationsprocessen. 
Samtidig blev der reduceret knapt 2.000 mand primært i de kontingentbidragende styrker. 
Dette mandat varer til 30. juni 2011, hvorefter der skal træffes en ny beslutning om enga-
gementets fremtid. 
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4 millioner har mistet livet 
Men der er flere årsager til, at 

verdenssamfundet har engageret sig 
i konflikten i DRC. 

En grov forenkling kan udtryk-
kes ved, at hele Afrika vil kunne 
profitere af forbedringer i Congo. 
Som det ser ud nu, har det dog lange 
udsigter. 

Det er en af de længstvarende og 
den mest blodige konflikt siden 2. 
Verdenskrig. Løst anslået vurderes 
omkring 4 millioner mennesker at 
have mistet livet. Dette er resultatet 
af såvel regulære kampe som mange 
følgesygdomme, der har gjort et 
indhug i især en sagesløs civilbe-
folkning. Endelig er millioner flygt-
ninge i eget land samt i nabostaterne.  

Desuden har DRC en beliggen-
hed og ikke mindst rigdom på res-
sourcer, der potentielt kan gøre lan-
det til et kraftcenter for hele konti-
nentet.  

Alene Congofloden har kapacitet 
til at kunne levere strøm til hele Af-
rika. Den dog alt overskyggende år-
sag til konflikten er de ufattelige 
rigdomme, undergrunden her er fyldt 
med. Der findes stort set ingen me-
taller og mineraler af værdi, der ikke 
kan udvindes med en skovl og en 
hakke. Det er både landets velsignel-
se og forbandelse.  

Eksempelvis er en dagligdags 
bekvemmelighed som vores mobilte-
lefoner et grundlag for ufattelige tra-
gedier på disse kanter. Til fremstil-
ling af mobiltelefoner anvendes bl.a. 
coltan, som specielt DRC er mådelig 
rigt på. Et mineral, de fleste aldrig 
nogensinde har hørt om. Og tilsva-

rende kommer mange af de uhørlig-
heder, der foretages hernede, heller 
aldrig til offentlighedens kendskab.  

Der er beklageligvis mange inte-
ressekonflikter, hvor de involverede 
helst ikke ser, der kommer en løs-
ning på konflikten. Ustabiliteten er 
deres garant for at få det optimale ud 
af udplyndringen af landets under-
grund. Og de involverede findes 
langt ud over Afrikas grænser 
 
Civilbefolkningen er gidsler og ta-
bere i konflikten 

Dermed adskiller konflikten i 
DRC sig fra næsten alle andre 
brændpunkter, som FN er involveret 
i. Her er ikke to parter, der står over-
for hinanden adskilt af en FN styrke 
og militærobservatører, der skal mo-
nitere og rapportere om hændelser 
begået af de involverede. Her er det 
et særdeles kulørt kludetæppe af re-
belgrupper, udenlandske enheder, 
simple banditter, lykkeriddere og 
psykopater, der lever og terroriserer 
blandt civilbefolkning og FN’s en-
heder.  

Dette forhold gør, at et af de 
største problemer er utallige over-
greb foretaget mod civilbefolknin-
gen. Som i de fleste konflikter er det 
civilbefolkningen, der bliver gidsler 
og tabere i den kamp, som forskelli-
ge væbnede grupper fører for at 
fastholde deres magtposition. Lan-
dets infrastruktur, eller mangel på 
samme, bevirker, at det er uhygge-
ligt nemt at begå forbrydelser mod 
menneskeheden, uden der kan gøres 
ret meget ved det, endsige det måske 
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nogensinde kommer til offentlighe-
dens kendskab.  

De fleste problemer og uhyrlig-
heder sker i de østlige provinser med 
specielt Ituri, Nord- og Syd-Kivu 
som de betændte områder. Tilsva-
rende er over 90 % af FN’s ressour-
cer allokeret her, men på trods af 
dette foregår der til stadighed kampe 
mellem forskellige væbnede gruppe-
ringer.  

Èt problem er, at de væbnede 
grupper er en trussel mod sikkerhe-
den og civilbefolkningen. Men at 
landets egne sikkerhedsstyrker også 
har et betragteligt synderegister på 
kontoen, gør ikke problemstillingen 
mindre kompliceret.  

Moral såvel som disciplin er 
uhyre ringe. Når dertil lægges, at 
mange ikke bliver betalt eller i bed-
ste fald må opleve måneders forsin-
kelser af deres i forvejen yderst rin-
ge honorar, har man en uheldig 
cocktail og et grundlag for overgreb 
mod en forsvarsløs civilbefolkning. 
 
Katanga provinsen er Congo’s ri-
geste 

I Katanga provinsen i det sydøst-
ligste hjørne af DRC, hvor under-
tegnede befinder sig, er det primært 
overgreb begået af landets egne 
styrker, der sætter overskrifterne. 
Området er relativt fredeligt, hvad 
angår kampe mellem væbnede grup-
per, men provinsen er DRC’s rigeste 
med en overflod af mineraler, og 
hvor disse ressourcer fore kommer, 
ser man også en væsentlig repræsen-
tation af militæret. 

Disse forhold bevirker, at jobbet 
som militærobservatør i Katanga er 
anderledes end som mange andre 
steder. Vi har eksempelvis ingen po-
ster. Al vores aktivitet består i at kø-
re patruljer, hovedsagelig rettet mod 
landsbyerne omkring vores Team 
Site, samt afholdelse af møder med 
FARDC (den congolesiske hær), 
PNC (Det congolesiske politi), of-
fentlige instanser, NGO’er etc. 
 

 
Militærobservatør teamet fra Mitwaba. 
 
Vi er velsete i konfliktområderne 

Som militærobservatører er vi 
selvforsørgende. Det vil sige, vi er 
ansvarlige for vores egen underbrin-
gelse og forplejning. Det betyder og-
så, at vi i mange situationer har vo-
res bolig og hverdag midt i et poten-
tielt konfliktområde. 

Vores eneste forsvar mod dette 
er anvendelse af vores sunde fornuft. 
Vi er ubevæbnede og har blot vores 
talegaver og lytteegenskaber til at 
værne os mod eventuelt onde hen-
sigter. Til gengæld har vi den fordel, 
at vi generelt er meget velsete i om-
rådet. Hvor MONUSCO er repræ-
senteret med et Team Site, er der en 
betydelig reduktion i antallet af 
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overgreb foranstaltet af landets egne 
sikkerhedsstyrker. De ved, at vi kig-
ger dem over skuldrene! 
 
Helikopter er eneste reelle trans-
portmulighed 

Undertegnede har nu overstået 
halvdelen af missionsperioden på 12 
måneder.  

Efter et introduktionskursus på 
en uges varighed i hovedstaden Kin-
shasa, blev jeg udstationeret i Ka-
tanga provinsen. Her fulgte en uges 
ophold i provinsens hovedstad, Lu-
bumbashi, inden jeg blev Teamchef 
for et Team Site i Mitwaba, der lig-
ger centralt i Katanga, men udenfor 
lands lov og ret.  

Her er der virkelig tale om et Af-
rika, der er de færreste forundt at 
stifte bekendtskab med. Eneste reelle 
transportmulighed er helikopter fra 
områdets regionale støttecenter i 
Kamina.  

Mitwaba var (det er netop blevet 
lukket her ved udgangen af novem-
ber som et led i FN’s nedskæring) et 
såkaldt rødt Team Site. Alle nytil-
komne MILOBs placeres som ho-
vedregel på et rødt, som er kende-
tegnet ved, at der er meget få be-
kvemmeligheder. I Mitwaba havde 
vi ikke el, telefon eller internet dæk-
ning. Kun vores Team Site havde en 
generator, så vi kunne sende vores 
rapporter via HF radio. 

Til gengæld havde vi fred og ro 
og ”højt til loftet”. En fantastisk na-

tur og blå himmel hver dag var ken-
detegnende. Det var et privilegium 
at stifte bekendtskab med en så fjern 
del af et samfund, man aldrig ville 
have haft mulighed for at opleve un-
der andre forhold. Det kunne forlede 
en til at anvende et udtryk som ”mi-
litærturisme”. 

Efter Mitwaba blev jeg chef i 
Kamina, der fungerer som admini-
strativt støttecenter for et par af de 
mere afsides liggende Team Sites. 

Det betød mere bekvemmelighed 
med el og internet men også en æn-
dring i opgaverne, da der i Kamina 
er lufthavn med regelmæssige af-
gange til eksempelvis både Kinshasa 
og Lubumbashi. Her er et MO-
NUSCO HQ med logistik, ingeniør, 
transport og kommunikations facili-
teter, så dagligdagen er knapt så til-
bagelænet som i Mitwaba.  

Men indtil videre har begge ste-
der været interessante oplevelser.  

Hvad krystalkuglen forudsiger 
omkring den sidste halvdel af min 
missions periode er svær at forudsi-
ge. FN er på dette felt ikke så med-
delsomme, og personalepleje er ikke 
et begreb, organisationen har opfun-
det. 

En ny opgave kan derfor nemt 
komme en fredag med besked om at 
stille i et andet område om tirsdagen. 
Det var eksempelvis resultatet i for-
bindelse med min flytning fra Mit-
waba til Kamina. 



- 23 - 

TAK - for 20 år bag disken! 
 
Af Per Hjortshøj Jakobsen 
 

Umiddelbart efter museets stif-
telse og opstart blev der etableret en 
Souvenir og Varesalgs bod. En ide, 
som vi fik fra Hjemmeværnsmuseet 
og det blev pålagt den nyvalgte kas-
serer at varetage driften, ved hjælp 
af de vagthavende kustoder. 
   
Det var et ret så begrænset sorti-
ment, som vi kunne faldbyde. Dog 
var der en rigtig ”sællert”, som be-
stod af nummererede reagensglas, 
fyldt med ”ægte sand” fra ørkenom-
rådet i Gaza ved A og B lejrene! 

 
Efterfølgende overgik det davæ-

rende De Blå Baretters Varesalg til 
museet og senere modtog vi mange 
spændende effekter fra DANCON 
UNFICYP med videresalg for øje.  

 
Udbuddet af souvenir- specielt 

til de mange børn som besøger mu-
seet, blev løbende udvidet og til de 
voksne kunne man nu også tilbyde et 
nok så stort udvalg af bøger, med 
beretninger fra de enkelte missioner 
m.m.  
 

Et helt nyt tiltag var salg af IS, 
hvilket senere har vist sig at være en 
god ide!  

Idet det ”lokker” mange indenfor 
og efterfølgende udmønter sig i et 
besøg.  

 

Per Hjortshøj Jakobsen 
 
På et tidspunkt blev der lands-

foreningen DBB og FN Museet 
imellem indgået aftale om, hvem der 
forhandlede hvad af relaterede sou-
venirs og andet. 

 
Varesalget har igennem årene 

givet et pænt bidrag til museets øko-
nomi. 

 
Museets bestyrelse arbejder for 

tiden ihærdig med at opbygge et nyt 
koncept omkring Souvenir og Vare-
salget.  

 
Og i denne forbindelse takker 

undertegnede af, efter 20 år bag di-
sken - tak for mangen en god handel 
og gode oplevelser, især ved de 
mange træf og stævner.  

Hvilket har været medvirkende 
til, at synliggøre museet og dets vir-
ke. 
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Farvel til Bøllebank-kampvogne 
  
Kilde: FKO hjemmeside d. 27. oktober 2010. 
 

De sidste leopard 1 kampvogne, 
som igennem mange år har været en 
del af dagligdagen ved Jydske Dra-
gonregiment, er solgt. De har blandt 
andet deltaget i operation Bøllebank.  
Engang var Leopard 1 kampvognene 
et af de mest potente våben i den 
danske materielpark. Men lyden af 
de10 cylindre og mere end 800 he-
stekræfter, som hver Leopard 1 har, 
er snart en saga blot. For lige nu kø-
rer de sidste 49 kampvogne ud ad 
porten fra depotet i Kalbyris ved 
Næstved. 

- Det er med sorg i hjertet, at vi i 
de her uger går og pakker kampvog-
nene ned, som er blevet solgt. Vi har 
jo været med til at indfase kamp-
vognene siden midt i 1970´erne og 
har været rigtig glade for dem, siger 
seniorsergent Kurt V. Larsen, der er 
depotleder ved Forsvarets Bygnings- 
og etablissementstjeneste. 

De danske Leopard 1 kampvog-
ne blev udfaset i 2004, og da flåden 
var størst, var der 230 kampvogne. 
 
Finest hour i Bøllebank 

Leopard 1 kampvognene spiller 
en helt særlig rolle i Danmarks 
krigshistorie. De danske FN-soldater 
kørte netop i dem under den operati-
on i Bosnien i 1994, der senere blev 
kendt som Bøllebank. 

- Der var nogle af vores egne 
folk, der var i fare for at blive slået 
ihjel. Så var vi nødt til at køre derud 
og tale hårdt til de andre. Det var 
det, vi gjorde under operation Bølle-
bank, siger oberst Lars R. Møller, 
der var næstkommanderende for den 
danske bataljon i Bosnien i 1994. 

Både for obersten og folkene i 
Kalbyris er det tungt at tage afsked 
med de gamle kæmpere, selv om de-
res afløsere – Leopard 2A5 – både er 
bedre pansrede, bedre bevæbnede og 
hurtigere. 

- Det er en kær gammel ven. Jeg 
har brugt det meste af min tid på det 
lave niveau med Leopard 1. Det er 
træls at sige farvel til dem, må jeg 
sige, konstaterer Lars R. Møller. 

Det er dog lidt en trøst for de 
svorne Leopard 1-elskere, at kamp-
vognene højst sandsynligt kommer 
til at gøre nytte i Sydamerika. 
 

   
Leopard 1 – kampvogne, 

også kaldet en sneleopard.. 
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Årets særudstilling 2011  
 

Årets særudstilling bliver 10-året 
for udsendelse af Eritrea (UNEEM), 
brigadegeneral Peter Kølby Pedersen 
(missionens chef) har givet tilsagn 
om at åbne særudstillingen den 2. 
april 2011. 
 

Baggrunden for UNEEM skal 
findes i den to år lange krig mellem 
Eritrea og Etiopien, der brød ud i 
maj 1998, da eritreanske styrker in-
vaderede den etiopiske Badime-
region.  
 

Efter godt to års udmarvende 
krig, underskrev begge lande d. 18. 
juni 2000 en fredsaftale, der indebæ-
rer oprettelsen af en buffer zone, ind-
til det er lykkedes for FN at fastlæg-
ge den omdiskuterede ørken-grænse. 
 

Det er FN´s hensigt at bemande 
denne zone med fredsbevarende 
styrker fra SHIRBRIG og placere 
styrkens hovedkvarter i Eritrea. 
 

 

 
DANCON fanen overdrages til Chef 

DANCON - Daværende oberstløjtnant 
P.K. Pedersen

.  
Hele DANCON er opmarcheret foran cafeteriet på Høvelte Kaserne.
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FN Museets årsregnskab 2010 
 
Når dette årsskrift udkommer i marts er årsregnskabet ikke endelig revideret, 
men vi viser det her som det forventes at blive præsenteret på generalforsamlin-
gen den 2. april 2010. 
 
     2010  
     kr.  
INDTÆGTER:       
Gaver, bidrag og fonde     80.008  
Støttemedlemmer    107.850  
Entreindtægter     95.530  
Indtægter i alt     283.388  
       
UDGIFTER:       
Husleje     64.555  
El- og vandforbrug     34.675  
Vedligehold- og renhold. lokaler    499  
Forsikring, ejendomsskat    1.795  
     101.524  
      
Tryksager   8.368  
Skjorter (kustoder)   33.970  
Reception, gaver, blomster og kaffe    13.515  
     55.853  
       
Udstillingsmaterialer, særudstilling  11.025
Rejse- og kørselsudgifter (bestyr.+ kustoder)  39.786  
Møder/fortæring     6.342  
Administration (telefon, porto/gebyr, licens, PBS, kontorart.)  28.562  
Forsikringer     8.589  
     94.304  
      
Udgifter i alt     251.681  
       
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT   31.707  
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FN Museets bestyrelse 
Formand Per Amnitzbøl Rasmussen 

Tlf.: 4035 1333, e-mail: formand@fnmuseet.dk 
Næstformand Gert Thisted Knudsen 

Tlf.: 2860 6646, E-mail: naestformand@fnmuseet.dk 
Kasserer Torben Alstrup-Nielsen 

Tlf.: 4044 6801 e-mail: kasserer@fnmuseet.dk 
Sekretær Jens Søndergaard 

Tlf.: 8667 6304, e-mail: sekretaer@fnmuseet.dk 
Kustoder Knud Spangsø 

Tlf.: 8641 2065, e-mail: kustoder@fnmuseet.dk  
Bestyrelsesmedlem Per Hjortshøj Jakobsen 

Tlf.: 8685 3775, e-mail: varesalg@fnmuseet.dk 
Bestyrelsesmedlem Bent Johansen 

Tlf.: 3025 5924, e-mail: bestyrelsesmedlem@fnmuseet.dk 
Suppleant Per Røn 

Tlf.: 4636 8091. 
Suppleant Michael Q. Leuenhagen 

Tlf.: 7512 1085, e-mail: leuenhagen@mail.dk 
Suppleant Jørgen Møller 

Tlf.: 6260 1972, e-mail: joermoel@yahoo.dk 
 

FN Museets præsidium 
Formand Oberst F. Mathiasen 

Rigspolitichefen Jens Henrik Højbjerg 
Brigadegeneral P.K. Pedersen  
Oberst K. Bache  
Oberst P.B. Krogh 
Landsformand for DBB Bjarne Hesselberg 
Oberstløjtnant R.K. Jacobsen 
Major L.C. Asmussen 
Major B.K. Agger 

 

Er du tilmeldt betalingsservice? 
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Den Danske Internationale Veteran Organisation 
Protektor H.K.H. Prins Joachim 

De Blå Baretter, Danmarks Internationale Veteranorganisation, er veteranernes interesseor-
ganisation. Foreningen er åben for alle, der har været udsendt af den danske nation i interna-
tionale fredsstøttende eller humanitære missioner. 
De Blå Baretter arbejder for: 

- at veteranerne får den anerkendelse fra samfundet de fortjener for deres indsats, 
- at de kan opretholde og udbygge det kammeratskab og netværk de opbyggede under 

tjenesten og endelig  
- at der etableres et godt og effektivt socialt sikkerhedsnet for de, der har behov for det. 

Regeringen fremlagde den 13 OKT 2010 sin veteranpolitik. De Blå baretter arbejder aktivt 
for at veteranpolitikken omsættes i aktiviteter til gavn for veteranerne – både de der har be-
hov for støtte, og det store flertal, der har gennemført deres missioner med succes. 
De Blå Baretter er tilsluttet World Veterans Federation (WVF), der er en international non-
governmental organisation (NGO). WVF repræsenterer godt 35 millioner veteraner fordelt i 
86 forskellige lande på alle 5 kontinenter. WVF rådgiver FN´s generalsekretær i alle 
spørgsmål, der vedrører veteraner. De Blå Baretter repræsenterer alle danske veteraner i 
WVF styrende organer.. 
De Blå Baretter arbejder i rammerne af ”The Board of the Nordic Blue Berets” for ”peace-
keepernes” sag i de nordiske lande. 
De Blå Baretter står i spidsen for ”Kammeratstøtteordningen”, der er en frivillig organisati-
on, der arbejder for at bedre forholdene for de af vores kammerater, der har lidt fysisk 
og/eller psykisk skade under deres internationale tjeneste. Vil du vide mere om Kammerat-
støtteordningen, så klik ind www.80608030.dk. 
De Blå Baretter støtter op om Soldaterlegatet, som siden marts 2009 har ydet solid støtte til 
nødlidende veteraner. Læs mere på www.soldaterlegatet.dk 
Siden 1948 har godt 100.000 danske mænd og kvinder været udsendt i internationale mili-
tære og humanitære fredsstøttende missioner overalt i verden. De har med en personlig ind-
sats været med til at sikre fred og demokrati samt overholdelse af menneskerettighederne. 
De kan alle med stolthed bære ”Veteranmærket” og dermed vise, at de er medlem af vetera-
nernes fællesskab og har været med til at gøre en forskel ude i verden. 

 
Der er skrivende stund tildelt 22.000 veteranmærker til stolte veteraner. 
Har du ikke fået dit veteranmærke endnu, så skriv til De Blå Baretter, Bak-
kebøllevej 12, 4760 Vordingborg. Opgiv navn, adresse, telefonnummer samt 
hvilken mission du har været udsendt på. Vedlæg kr. 9,50 i frimærker. Vete-
ranmærket er gratis. Pengene dækker udgiften til porto og emballage. 

De Blå Baretter er fremtidens soldaterforening/veteranorganisation. Vil du vide mere om De 
Blå Baretter så klik ind på vores hjemmeside: www.blaabaretter.dk 
Hjemmesiden giver dig også alle oplysninger om, hvordan du melder dig ind. 
Hvis du vil være med i foreningen for dem, der virkelig har ”gjort en forskel” i fredens tje-
neste, så meld dig ind NU. 
En vigtig del af De Blå Baretters virksomhed er at oplyse befolkningen om den dygtige ind-
sats danske soldater yder i de fredsstøttende opgaver. I den forbindelse er det vigtigt, at den 
internationale indsats dokumenteres og synliggøres. De Blå Baretter støtter 100% op om-
kring FN-Museets aktiviteter.  

Bjarne Hesselberg/Landsfomand 


