Danmarks Internationale Veteranmuseum
25. ÅRGANG, FEB 2017
INDHOLD
 Hilsen fra formand
 Hilsen fra præsidiets formand
 Kustodechefen gør plads til nye
kræfter
 United Nations Force in Cyprus
 Program for FN Museets 25 år
jubilæum
 UNFICYP, En oplevelse for livet
 Invitation til FN Museets 25 år
jubilæum
 Varesalget 2016
 Oversigt støttemedlemmer
 Særudstilling 2017
 Foreninger og firma støttemedlemmer, FN Museets venner
 Super støtter
 UNPROFOR HQ Sector North
 Beretning fra fronten
 FN fanen fra DANOR I
 Det giver mening
 Bestyrelse, Præsidiet
Og ambassadører
 Danmarks Veteraner

Under protektion af Hans Kongelige Højhed Prins Henrik
Associeret medlem af Museum Sønderjylland.

Foto: Fra hjemmesiden: krogenborg.dk

FORSIDEN
Cypern, JAN 1993, nedtagningen af
Dannebrog er begyndt.
UNPROFOR hold 1, APR 1992 Karlovac banegård – Klar til kamp.
TRYKT
Lasertryk A/S
OM DENNE UDGIVELSE
Årsskrift for FN Museet udgives en
gang om året i februar måned. Årsskriftet trykkes i 900 eksemplarer
og sendes ud til museets støttemedlemmer samt Forsvarets udsendte
enheder.
UDGIVET AF
FN Museet, Frøslevlejren
6330 Padborg
Tlf.: 7467 6855
www.fnmuseet.dk

Foto: af Lars Mikkelsen fra hjemmesiden: unprofor.dk

Hilsen fra Museets
Formand
Af formand
Per Amnitzbøl Rasmussen
FN Museet i Frøslevlejren –
Danmarks Internationale Veteranmuseum ønsker alle i og omkring museet et godt og velsignet Nytår. Det være sig de mange støttemedlemmer, alle
kustoderne og præsidiet samt bestyrelse. Kort sagt: alle dem som gør det muligt at have et flot og unikt FN Museum
i Danmark.
Med stor respekt vil jeg også gerne
sende en nytårshilsen til alle vores ”historieskrivere” – alle jer der har valgt at
gøre tjeneste i de nuværende missioner
– vores kommende historier og fundament i FN Museet – Danmarks Internationale Veteranmuseum.

Vores superstøtter og vores almindelige støttemedlemmer stiger stille og
roligt. Det er tegn på stabilitet og gode
ønsker om at støtte FN Museet i vores
iver på at fortælle historierne om Danmarks Internationale Indsats. Super tak
for det.
Vores salg og overskud – der ubeskåret går til museets drift og udvikling
– er steget med 30 %, hvilket på forhånd næsten syntes umuligt, men det er
sket. Det skyldes primært to ting. Dels
at vi fik muligheden for at sælge miniaturen til 1948 medaljen og dermed fik
adgang til de mange parader, som blev
afholdt i 2016 og dels at vi har haft et
aktivt år på de såkaldte udesalgs arrangementer. Det er fantastisk hvilken
energi I som kustoder og aktive ”sælgere” har lagt i driften af FN Museet.

2016 – et flot museums år:
Når vi ser tilbage på 2016 må vi
konstaterer at vi endnu engang er
kommet styrket ud af en sæson, selvom
vi har ramt loftet på besøgstallet, der er
faldet til 16.500 gæster, men til gengæld har vi endnu engang skudt loftet
ovenud på vores kiosk, der har skaffet
overskuddet til fortsat at kunne have
gratis adgang til museet.
Faldet i besøgstallet skyldes alene
at Nationalmuseet er begyndt at opkræve entre, hvilket har givet er drastisk fald i antal gæster i Frøslevlejren.
Vi kan se at vores ”kernekunder” stiger
men det samlede besøgstal falder. Derfor er det mit ønske at vi alle går ud os
fortæller om vores fantastiske museum.

25 års jubilæum i 2017:
Den 2. maj kan FN Museet fejre sit
25 års jubilæum, da netop den dag var
den officielle åbningsdag for museet i
1992. Det bliver en dag som skal markeres med en stor festlighed. Vi har
flere kustoder som har været med fra
dag et og vi har tilsagn om kongehusets
deltagelse i arrangementet.
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Helt hvordan dagen og programmet
vil blive, ved vi ikke endnu, men med
vores gode økonomi i 2016 har vi reserveret midler til et flot arrangement.
Vi satser på en begivenhedsrig dag
med mange gæster, lige fra æresgæster
til yngste kustode og støttemedlem.

ligere godt samarbejde med Tøjhusmuseet og Livgardens Historiske Samling
til glæde i fremtiden og dels har det
betydet at man regner åbenlyst FN Museet for at være en faktor i historiefortællingen om forsvarets bedrifter i udlandet. Tusinde tak for den tillid – det
kan vi være stolte over.

Nye tiltag og udfordringer i året
der gik:

Tak til samarbejdspartnerne:
Mange fortjener en Nytårshilsen og
en tak for indsatsen og samarbejdet i
året som er gået. Jeg vil tillade mig at
fremhæve Danmarks Veteraner, Forsvarets Museumskommission, Veterancentret i Ringsted, KFUM Soldatermission og Veteranstøtten.
I har sammen med mange andre
fortjent en stor tak for 2016 – vil glæder os til at fortsætte de gode relationer
i 2017, til glæde for FN Museet.
Bestyrelsens ønsker og forhåbninger for 2017 går på at gøre det endnu
mere attraktivt at besøge FN Museet,
samt at udbygge antallet af de personlige støttemedlemmer til museet. Vær
med i en succes – skaf et nyt støttemedlem!

Allerede i januar sidste år gennemførte vi en energirenovering, delvist
finansieret af Energi Syd og andre donationer. Vi skiftede alle radiatorer og
hele belysningen for at spare på fremtidens elregning. Besparelserne er nu
mærkbare gode, men ret efter blev det
klart, at den totale renovering af Frøslevlejren som DSI og Nationalmuseet
har planer om, ville betyde at vores barak skal nedtages. Vi er nu lovet genhusning og det ser fornuftigt ud når
planerne måske gennemføres i 20192020. Indtil da fortsætter vi gladeligt i
barak 46.
Vi er i fuld gang med at etablere en
udstilling om KFUM Soldatermissionen i Afghanistan med arbejdstitlen:
”Ruth og Kuffen”.

En særlig tak til alle kustoder og
frivillige:

FN Museet i Mali:
Da Forsvarets skulle sende en museumsdelegation til FN missionen i
Mali, for at indsamle bevaringsværdige
effekter fra det danske engagement i
missionen, blev FN Museet inviteret
med. Det betyder naturligvis at vi også
er på vej med en særudstilling om den
danske Force Commander generalmajor Michael Lollesgaard og det vi må
fortælle om Jægerkorpsets deltagelse.
Ud over at jeg fik en uge i Mali på
forsvarets regning, har det betydet en
del for museet. Dels har vi fået et yder-

Jeg er fuld af beundring og respekt
for jeres indsats. I har alle bakke fuldt
op om vores utrolige gode sæson. Tak
til vores støttemedlemmer, vores kustoder, vores præsidie og vores bestyrelse.
Velkommen til vores alles sammen
jubilæumssæson 2017.
Per Amnitzbøl Rasmussen
formand
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Hilsen fra formand for præsidiet
Af oberst Jens Hvid Lønborg
Chef for Indsættelsesdivisionen ved
Værnsfælles Forsvarskommando
2016 har været endnu et
fremragende år for FN museet
og når man læser formandens
nytårshilsen, eller vel nærmere
hans beretning fra året der gik
kan man blive helt forpustet. Når
det er sagt så man sige, at det er
imponerende resultater, der er
opnået med alle gode kræfters
hjælp.
At det samtidig sker i en
brydningstid, hvor fremtiden for
museet har været til heftig diskussion, herunder ikke mindst
om vi overhovedet kunne forblive i Frøslev gør ikke resultaterne
mindre imponerende.
Så en stor tak til alle for at
man ufortrødent bakker op og er
med til, at vi ikke blot bevarer
vores museum, men også hele
tiden er i stand til at udvikle museet, det sidste er enormt vigtigt,
for hvis vi ikke udvikler os, så
risikerer vi i værste fald, at vi
afvikler os.

I præsidiet har vi i mange år
af naturlige årsager været noget
"hær tunge", det har vi efterhånden fået justeret lidt på og jeg
håber, at vi i 2017 også får en
repræsentant fra søværnet i præsidiet, så er alle de tre "gamle
værn" repræsenteret sammen
med politiet.
Jeg vil slutte med at ønske
bestyrelse, kustoder, støttemedlemmer, præsidiet og alle gode
venner af FN museet et godt og
lykkebringende 2017.har været
endnu et fantastisk år for FN om
formand for Med venlig hilsen
Jens Hvid Lønborg

Er du tilmeldt betalingsservice?
Husk at opgive din nye adresse ved flytning.
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Kustodechefen gør plads til nye
kræfter
Af aftrædende kustodechef Knud
Spangsø
Kære Venner!
Det er en underlig fornemmelse,
som kommer op i en, når man skal
skrive sit sidste indlæg til Museets
årsskrift efter i 10 år at have haft
fornøjelsen af at være kustodechef.
Det har for mig været en god periode, og jeg har været glad for den.
Lidt egoistisk set også glad for, at
jeg i udstrakt grad selv har kunnet
vælge hvornår, jeg ville være kustode, og det har jeg selvfølgelig været
i alle de forgangne 25 år, men jeg
tror ikke, at nogen af Jer har følt Jer
forbigået i den anledning. Jeg vil ønske for min efterfølger, Steen "Fynbo" Hansen, at han, når han lige
vænner sig til det, vil opleve den
samme glæde ved at få årsplanen til
at gå op i en højere enhed.
Jeg ser det som noget positivt, at
jeg selv kan vælge fra - godt tilskyndet af min hustru, som troligt i de
mange år har sørget for "den faglige
tjeneste" - og også tilskyndet af, at
mange af Jer trofaste kustoder også
har nået den alder, hvor flere af Jer
har valgt at stoppe som aktive kustoder.

Heldigvis er der kommet nye ansigter til, og jeg håber, at min afløser
vil få fyldt hele sæsonen op med kustoder, så han ikke selv skal tage
ekstra uger for at lukke hullerne.
Lidt nostalgi skal der være plads
til. Vi startede lige efter den første
Golfkrig, og dengang indgik man
aftalerne pr. telefon og brev, for der
var ikke mange med mailadresse.
Nu er der kun en enkelt tilbage,
som IKKE har mailadresse, så lidt er
der sket.
Jeg håber at se rigtig mange af
jer til generalforsamlingen, som er
den 25. marts og naturligvis også, at
de, som kommer, vil hilse på trods al
den forventede travlhed på dagen,
eller måske er det til jubilæet den 2.
maj, jeg skal få hilst på de sidste.
Hilsen og rigtig Godt 2017 til jer alle
Knud Spangsø
Kustodechef - Emeritus
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DANCON/UNFICYP
United Nations Force in Cyprus
Artiklen er fundet i Hærnyt Tema
2/1992
Af daværende chef for Hærens Operative Kommando, generalmajor
K.G.H. Hillingsø
Efter næsten 29 år på Cypern
trækkes den danske bataljon ved
UNFICYP nu tilbage. De sidste repræsentanter for bataljonen forlader
øen pr. 31. januar 1993.
Herefter vil Danmark udelukkende være repræsenteret ved 5 officerer i cypernstyrkens stab, samt - en
tid endnu - ved 5 militærpolitifolk.
Der er ikke tvivl om, at cypernstyrken har spillet en afgørende rolle
for freden på øen, specielt i den første tid efter indsættelsen i 1964, og
efter den tyrkiske invasion i 1974.
Den militære operation har således
været en succes.
På den anden side kan der heller
ikke herske tvivl om, at det på trods
af styrkens tilstedeværelse ikke er
lykkedes ad politisk vej at løse den
cypriotiske konflikts grundlæggende
problemer.
Allerede i 1970 skriver Finn Friis i sin bog "FN, status efter 25 år":
"I de sidste år har der ganske vist
ikke været mange sammenstød på
øen, men både for FN og for de lande, deriblandt Danmark, der betaler
styrkerne, er det utilfredsstillende, at

K.G.H. Hillingsø

forhandlingerne (om en politisk løsning) stadig ikke har ført til resultat".
De tyrkiske troppers landgang fire år
senere understregede kun, at fredsbevarende styrker ikke i sig selv kan
skabe varig fred og sikre den. Først
nu synes en politisk løsning at tegne
sig og give håb om fredelige tilstande.
Dette være ikke sagt for at forklejne de danske cypernsoldaters
indsats, kun for at forklare, hvorfor
vi nu trækker den danske bataljon
ud. Parterne må tvinges til selv at
løse problemet ad politisk vej. Den
militære tilstedeværelse løste ikke
problemerne, ja, onde tunger påstod
på det seneste, at UNFICYP efterhånden snarere var konfliktbevarende end fredsbevarende.
Det skal dog ikke kaste skygge
over den indsats, de ca. 23.000 cypernveteraner har gjort. De, der bærer cypernmedaljen, vil alle fremover med stolthed kunne se tilbage
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på deres soldatermæssige præstation.
I perioder har den været lige så risikofyldt, som den der i dag ydes i det
tidligere Jugoslavien. Herom vidner,
at 11 FN-soldater blev dræbt og 62
sårede i forbindelse med kampene i
1974. Af disse var 2 dræbte og 5 sårede fra DANCON.
I andre perioder har hovedudfordringen været, trods den ensformige
vagttjeneste i godt vejr og fredfyldte
omgivelser, at levere et professionelt
stykke soldaterhåndværk.

Uanset forholdene har de danske
soldater på Cypern fået slået fast at
Danmark er en nation, der lever op
til idealerne om at yde noget ekstraordinært for freden. I har alle 23.000
bidraget til at højne landets internationale anseelse.
Forsvaret skylder jer tak derfor.
Velkommen hjem, DANCON/
UNFICYP. Æret være mindet om
dem, der ikke kom tilbage.

FN Museets 25-års jubilæums
event-dag
Program:
Kl. 09.00 Eventdagen åbner
Kl. 10.30 Tattoo ved Søværnets Tamburkorps på plænen
Kl. 11.30 Koncert ved Slesvigske Musikkorps foran FN Museet
Kl. 12.00 H.K.H. Prins Joachim besøger FN Museet (begrænset adgang)
Kl. 12.45 Søværnets Tamburkorps spiller foran K18
Kl. 13.00 Reception for indbudte (barak K18)
Kl. 14.00 Koncert ved Slesvigske Musikkrops
Kl. 15.00 Tattoo ved Søværnets Tamburkorps på plænen
Kl. 17.00 Eventdagen lukker
Oplev F16 static display, Check Point One informationsbus om internationale
missioner, besøg køretøj og soldater fra Balkan-tiden i 1992, hør god musik af
både musikkorps og tamburkorps, samt besøg de øvrige museer i lejren.
Se invitation til jubilæet på side 13 i dette blad.
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DANCON/UNFICYP
En oplevelse for livet
Artiklen er fundet i Hærnyt Tema
2/1992
Af tidligere landsformand for FNSoldaterforeningen De blå Baretter
T. Alstrup-Nielsen.
På vej til Cypern. En ukendt ø.
Har aldrig før været uden for Danmarks grænser. Livets første flyvetur. Det er mørkt. Flyvetid ca. 12 timer. En ny FN-soldat på vej til afløsning af et af de første hold ved
DANCON/ UNFICYP. En stor oplevelse.
I dag er rejseerfaringerne større,
rejsetiden næsten halveret, og mange
danske FN-soldater har forrettet
gengangertjeneste ved DANCON/
UNFICYP.
Når den danske FN-soldat for
første gang træder ud af Herkulesflyet "Scancypen" og sætter sine ben
på øen Cypern, møder der ham en
ubeskrivelig dejlig lun duft af flora
og ukendte lyde fra øens natur. Det
er en oplevelse og et indtryk, som
aldrig glemmes.
Dagligdagen
i
DANCON/
UNFCYP er ændret og tilpasset i
takt med udviklingen og de skiftende
forhold på øen. De forhold, som har
præget og ændret dagligdagen i FNtjenesten, kan henføres til den første
periode, hvor DANCON overvågede
"Den grønne linie" i hovedstaden
Nicosia, perioden under den tyrkiske

Torben Alstrup-Nielsen

invasion og den sidste periode, efter
at DANCON blev flyttet til Sektor 1
i det nordøstlige bjergområde med
hovedkvarter i Xeros-lejren.
For de, der forstod at gøre FNtjenesten til en personlig oplevelse
og udnytte de muligheder, der bød
sig under såvel vagttjenesten, beredskabstjenesten som i fritiden, gik tiden meget hurtigt.
I nattens ro og den klare stjernehimmel gik FN-patruljen på "Den
grønne linie" i Nicosia mellem de
tyrkiske, græske og danske stillinger. De første tegn på en ny dag var
"kebab-mændenes" vandring til deres små "kebabværksteder". Mod
øst, op over bjergene, fortonede
stjernerne sig og blev afløst af en
fantastisk smuk blændende rød og
farverig himmel. Solen steg frem op
over bjergene, og snart var de kølige
nattetimer afløst af solens varme
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stråler. Gaderne begyndte at vrimle
med forretningsfolk, kunder, trækvogne og motorkøretøjer.
At stå på en FN-post i Nicosia
var aldrig kedeligt. Indtraf der trafikkaos, gik FN-vagten ud på gaden
og dirigerede trafikken. Stod der en
transportabel salgsbod i vejen, flyttede han den, hvis ejeren, som så ofte før, var gået på bar.
Dengang måtte FN-vagten ikke
have kontakt med befolkningen. En
FN-vagt dristede sig til et pift efter 3
piger på gaden. Den midterste var
moderen, som vendte sig om og gav
FN-vagten en på siden af hovedet, så
hans FN-hjelm rullede hen ad gaden.
Ville FN-soldaten en tur uden for
lejren, kunne det kun ske i følgeskab
med mindst en FN-soldat og altid i
uniform. Der var fast nattegn til kl.
23.00.

Mange af de danske FN-soldater
på de første hold boede i teltlejre. De
affandt sig med primitive forhold.
Vaskesteder og latriner var helt efter
feltreglementet Det gik fint og blev
taget som en oplevelse for rigtige
soldater i felten.
Kreativiteten var stor, når indkvarteringsforholdene skulle forbedres i såvel teltlejren som i de tildelte
bygninger på linien. Hvert hold har
givet et nap med til at skabe de bedst
mulige betingelser for trivsel og
hyggelige omgivelser.
Efter morgenappellen, hvor dagens opgaver blev uddelegeret, kunne de, der havde beredskabs- eller
lejrvagten, blive tildelt opgaver som
for eksempel, at fylde nye sandsække, retablere stillingerne på linien og
foretage forbedringer i lejren, blive
sendt på helikoptertræning, øve
brydningsformationer, træne i eksercits eller deltage i en alarmeringsøvelse. Mange oplevede dagens start
kl. 06.00 med et 5-6 minutters opvarmningsprogram og en løbetur på
ca. 3 km. En dag med skydetræning i
Dhekelia startede allerede kl. 03.00
med vækning. Køreturen fra Limitin
er lang, men alle er hjemme igen, så
aftensmaden kan indtages kl. 19.00.
For dem, som ikke har tjeneste
fortsætter dagen oftest med dyrkning
af sol- og havbadning og dertil hørende sportslige fritidsudøvelser.
For de FN-soldater, der forrettede
tjeneste i Viking Camp og C-COY,
var der få hundrede meter til "Jallastranden", hvorimod B-COY havde ca. ½ times kørsel til Middelha-

På de første hold var der mange
episoder. Afstanden mellem de stridende parters stillinger var flere steder kun ca. 10 meter. Skældsord,
stenkast og fuldskab medførte ofte,
at FN-vagten måtte gå ind mellem
parterne for på denne måde at stoppe
en eventuel begyndende konflikt.
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vet. Til gengæld havde de så en stor
flot swimmingpool.
Næsten hver dag blev der på de
første hold sendt lastvogne med badegæster til Kyrenia. De første år
disponerede DANCON over en større vognpark. Derfor var det i begyndelsen noget nemmere at låne en
jeep til Famagusta eller til en tur
rundt på øen.
Til dem, som havde en fridag eller ville på orlov, var der mange
valgmuligheder. Famagusta som feriested for elan ske FN-soldater blev
afløst af det nu meget kendte ferieområde Ayia Napa. Kontakt- og
Velfærdsofficeren havde altid et
stort udbud af fritidsaktiviteter og
aftaler om endagsture, otte- og fjortendages ferieture på Cypern, rejser
til Israel, Egypten og de omkringliggende lande. Mange fjerntliggende
lande i Afrika samt Ceylon har været
med i rejseprogrammet.
DANCON-marchen blev en eftertragtet tradition, hvor fysikken
stod sin prøve. DANCON har ofte
gjort sig bemærket ved de mange

konkurrencer, der gennemførtes ved
UNFICYP. Det fornemste resultat
blev en førsteplads i Military Skilis
Competition.
Fotografering er uden tvivl FNsoldatens største hobby. Der blev
optaget mange timers smalfilm, video og lysbilleder og mange ledige
stunder gik med at redigere og registrere minderne om FN-tjenesten.
Sektor l er et bjergrigt område.
Her oplever vagten på observationsposten (OP) en fantastisk flot natur,
som hver dag er lige betagende.
Ved morgengry observeres og følges
de første fårehyrder. Fire mand deles
om vagten på OP, hvor de skal være
i tre uger ad gangen. Herefter har de
en friuge. OP-folkene er meget tilfredse med at leve det meste af deres
tid tæt på hinanden. Det er på OP, de
bedste kammeratskaber etableres.
Her lærer man at kende og sætte pris
på hinanden. Kanterne slibes af, og
man finder hurtigt ud af, hvem der er
bedst til de forskellige gøremål som
for eksempel at bage og lave mad.

Fotos af: Flemming Wrist-Knudsen DANCONMARCH 1974, forvarsgalleriet.dk
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Den danske FN-soldat har deltaget i løsning af mange forskellige
typer af opgaver. Observation og
meldetjenesten er det helt primære.
Transport af mad og vand til isolerede områder. Eskortere og bevogte
landmænd under markarbejdet. Pionerarbejde på veje, sikre el- og vandforsyning, opbygge og vedligeholde
huse. Slukke skovbrande. Udføre
hospitals- og redningstjeneste. Forhindre demonstrationer. Deltage i
eftersøgninger og beskytte befolkningen mod overgreb.
De kvindelige FN-soldater satte
et positivt præg på dagligdagen og
gjorde enhver negativ holdning til
skamme omkring pigernes mulighed
for at forrette FN-tjeneste.
FN-feltpræsten har mange gøremål. Der bliver holdt gudstjenester
regelmæssigt i de enkelte lejre, mødeprocenten er så høj, at mange præster i danske sogne har grund til at
være misundelige. Ud over at varetage præstegerningen, er det også

feltpræstens opgave at tage sig af
FN-soldatens eventuelle sociale problemer. Også lykkelige begivenheder som bryllupper har været med til
at præge feltpræstens hverdag.
De regelmæssige ture på sporet
med besøg på de 14 OP har været
enhver FN soldats trøst. Så var der
mulighed for at få byttet bøger og få
en snak om alt mellem himmel og
jord. Hver lørdag aften sendte feltpræsten DANCON radioprogram
"HEJ 4.4". DANCON-radioen har
givet anledning til mange gode traditioner omkring udsendelserne. Der
blev bagt kage, lavet pandekager og
kogt kakao, som man rundt om i
grupperne sad og hyggede sig med.
De, som har prøvet at tilbringe
julen i FN-tjenesten, oplevede alle at
få et besøg af feltpræsten. juledag,
juleaften og julenat var feltpræsten ofte i følgeskab med commander
konstant på vej rundt for at ønske
FN-soldater glædelig jul.
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Shoppen blev besøgt af samtlige
FN-soldater. Det var her, der kunne

købes dutyfree varer fra Nicosia og

Feltpræsten ved de danske styrker i 1981

Danmark. Næsten alt fra video,
kamera, tøj, tobak og duftevand
m.m. blev solgt til små priser.
Posthuset sikrede kommunikationen på bedste vis. Enhver forsinkelse gav hurtigt respons. Postgangen var meget stabil. Mængden af
post fra og til Danmark var til tider
ret så stor.
Nu rinder dagen ud. Solen forsvinder bag bjergtoppene mod vest.
Den stille aften afløser den smukke

solnedgang i en glans af røde og gule farver over bjergene. Himlens klare stjerner er der på ny. En dansk
FN-soldats hverdag er slut. En god
gerning er gjort. I næsten 29 år har
den danske FN-soldat givet sit bidrag t il verdensfreden og har på
Cypern sparet et ukendt antal menneskeliv. Det er vi stolte af. For
Danmark venter der andre steder i
verden fortsat mange nye FNopgaver.

Husk generalforsamlingen
Lørdag d. 25. marts 2017, kl. 13.00.
Scan QR-koden med din
Smartphone og se indkaldelsen
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FN Museet fejrer
25-års jubilæum
tirsdag den 2. maj 2017
Invitation
Til alle kustoder, tidl. kustoder, superstøtter, foreningsstøtter og støttemedlemmer.
Kære alle
Det vil glæder os at se jer alle til FN Museets 25-års jubilæum, tirsdag den 2.
maj 2017, i anledningen af museets 25-års jubilæum for den officielle åbning.
Jubilæumsdagen vil blive fejret som en event-dag i og omkring FN Museet, en
reception midt på dagen og flere særudstillinger om bl.a. om Balkan og Danmarks nuværende Internationale Missioner.
Hans Kongelig Højhed Prins Joachim har givet tilsagn om at være jubilæets
æresgæst og hovedtaler på dagen.
Det foreløbige program planlægges i følgende rammer:
Kl. 09.00 – 17.00 særudstillinger og static display i Frøslevlejren
Kl. 10.30
Tattoo ved Søværnets Tamburkorps på plænen
Kl. 11.30
Koncert ved Slesvigske Musikkorps foran FN Museet
Kl. 12.00 – 13.00 VIP besøg i FN Museet (begrænset adgang i den time)
Kl. 13.00 – 15.00 Reception for indbudte

BEMÆRK:
Du/I vil ikke modtage yderligere invitation, til jubilæumsdagen, end denne,
men du/I kan følge planlægningen på museets hjemmeside og i Baretten.
For at deltage i receptionen kræver det en tilmelding seneste den 18. april, på
mail: fnmuseet@fnmuseet.dk eller på tlf.: 2269 7724 (Stig Ødorf) eller tlf.:
2463 6269 (Jan Amnitzbøl Krusell).
Konen, kæresten eller fruen, er naturligvis lige så velkommen som I.
Vi glæder os til at fejre jubilæet sammen med mange af jer.
Per Amnitzbøl Rasmussen
formand
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Varesalget 2016
Varesalget i 2016 har slået alle
tidligere rekorder i omsætningen.
Det endelige regnskab bliver fremlagt på generalforsamlingen, men
allerede nu kan vi sige, at det har
været et rigtigt godt år for varesalget.

 vi har indstiftet Balkan 25-års
medaljen
 vi har fået den helt rigtige veteran
caps
 vi lanceret den store og flotte
nummererede jubilæumsmønt for
25-året for FN Museet.

Der er særligt to grunde til det
gode resultat. Dels har vi være til
stede ved mange arrangementer i
2016 og dels har vi haft gode og relevante varer på hylden.

Alle disse ting er årsagen til årets
overskud i varesalget.
Du kan fortsat nå at erhverve dig
vores jubilæumsmønt – se på:
www.salg.fnmuseet.dk

 Vi var så heldige at få lov at sælge miniaturemedaljen til Forsvarets 1948 medalje
Et lille udkast af vare i webshoppen

Priser, uden porto
 Jubilæumsmønt: 150 kr.
 Rygsæk m. veteranmærke: 150 kr.
 Veterancap: 80 kr.
 Revisortaske /indkøbsnet m. veteranmærke: 50 kr.
 Balkan Mindemedaljesæt: 225 kr.
 Slipsnål og manchetknapper (sæt):
150 kr.
 Paradejakke: 625 kr.
 Miniaturemedaljesæt Forsvarets
Medalje For Udsendt i Internationaltjeneste 1948-2009: 200 kr.
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Person og familie
støttemedlemmer
Agger, Bent K., Randers C
Aistrup, Benny, Svinninge
Alsbo, Ruth, Ikast
Alstrup-Nielsen, Torben, Skive
Amnitzbøl Krusell, Jan, Galten
Andersberg, Lennarth Riis,
Klemensker
Andersen, Jan B. og Magda, Ry
Andersen, Søren Iver, Skanderborg
Andersen, Eigil D., Bjerringbro
Andersen, Niels, Odder
Andersen, Toni G., Vejby
Andersen, Erik, Vallensbæk Str
Andersen, Bendt, Espergærde
Andersen, Leonhard, Horsens
Andersen, Jørgen, Hjørring
Andersen, Tom, Hadsund
Andersen, Hans Ole, Vemmelev
Andersen, Jørgen Nyboe, Roskilde
Andersen, Gert Lødrup, Ølsted
Andersen, Per, Tranbjerg
Andersen, Mogens, Rødovre
Andersen, Karl Ladegaard,
Brædstrup
Andersen, Annelise, Ballerup
Andersen, Christian, Nykøbing M.
Andersen, Martin, Tjele
Andersen, Niels Verner, Skals
Andreasen, Torben, Søborg
Anker, Jonni, Allerød
Antonsen, Ricard, Storvorde
Asmund, Mogens, Aabenraa
Asmussen, Lorenz, Christiansfeld
Autzen, Finn, Hjørring
Axelsen, Ib, Vemmelev
Bach, Preben, Gandrup
Bach, Hugo, Gjerlev J
Bach, Kirsten, Odense C
Bache, K., Næstved
Bagge, Søren Pletner, Hinnerup
Bagge, Nils Ulrik, Jyderup
Bak, Egon, Nordborg
Bang, Anders, Hornslet
Bartholomæussen, Finn, Hobro
Bartnik, Knud, Ejstrupholm
Bech, Nikolaj, Vonge
Bejer, Kristian, Havndal
Beringskjold, A. L., Vordingborg
Berlin, Poul, Rønne
Berner, Bjarne, Glamsbjerg

Bertelsen, Kjeld, Hørning
Bjerre, Torben, Solrød Strand
Bjerregaard, Poul, Thisted
Bjørn, Preben, Grindsted
Bjørnbæk Nielsen, Jesper,
Bylderup Bov
Blyme, Erik, Sakskøbing
Bolding-Jensen, Jørgen, Hornslet
Born, Niels, Hillerød
Bryld, Henning Bering, Taastrup
Bundgaard, Knud, København S
Busk, Hubert, Helsingør
Buur, Niels, Ryomgård
Bæk, Hugo og hustru, Odder
Bøttern, Rene Ganzhorn,
Fredericia
Bøvling, Hans, Frederikssund
Carlsen, Margrethe og Hans, Vejle
Carlsen, Henrik Tissot, Næstved
Christensen, Orla L. og Birthe,
Børkop
Christensen, Egon Højris, Solbjerg
Christensen, Jens, Høng
Christensen, Elvin, Bolderslev
Christensen, Tony, Assens
Christensen, Erland, Hvidovre
Christiansen, Ole, Klarup
Christiansen, Ronny, Nørresundby
Christiansen, Michael, Brovst
Christoffersen, Ib Arne, Greve
Christoffersen, Henry L.,
Horslunde
Clausen, Jørgen og Ellen, Thorsø
Cramer, Jesper, Gilleleje
Dalby, Leo, Litichoro, Grækenland
Dall, Peter H, Sønderborg
Dalsgaard, Jens Peter, Randers Sv
Danefeldt, Leif, Otterup
Danielsen, Arno, Eskildstrup
Danielsen, Mogens, Brabrand
Dannerfjord, Leif Rye, Odense S
Degn-Andersen, Olav, Aarup
Dehn Bang, Lone, Kirke Hyllinge
Dinesen, Bente, Esbjerg N
Dinesen, Harry Th., Øster-Assels
Dinesen, Gunner Th., Esbjerg N
Dokkedal, Jan, Haslev
Domino, Jens, Galten
Dyrehauge, Hartvig, Ullerslev
Ekman, Arne, Bagenkop
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Elsman, John, Thisted
Erichsen, Tommy, Viborg
Eriksen, Kjeld Juul, Øster-Assels
Ethelberg, Brian, Esbjerg N
Fabricius, Gunnar, Toftlund
Filt, Allan, Tønder
Foght, Hans Chr., Hedehusene
Fogtmann, Freddy, Kerteminde
Fogtmann, Bent, Ribe
Fonnesbæk, Michael, Vildbjerg
Frederiksen, Leif og Lis, Hammel
Frederiksen, Steen, Vordingborg
Frederiksen, Mogens, Fredericia
Frederiksen, Peder A.,
Vallensbæk Str
Frederiksen, Viggo, Horsens
Funk, Jens, Tårs
Garberg, Klaus, Rønne
Graversen, Hans H., Brabrand
Gudmundsen, Bo, Århus
Gundersen, Grete, Hjallerup
Hagesen, W. Helmer, Skive
Haglund, Torben, Handewitt,
Tyskland
Handskemager, Søren Lang,
Lynge
Hansen, Sten, Karup J
Hansen, Jan Flemming, Køge
Hansen, Lars, Ebeltoft
Hansen, Svend, Næstved
Hansen, Svend, Korsør
Hansen, Aage Johs., Gram
Hansen, Anne Grete, Tørring
Hansen, Kurt, Odense N
Hansen, Arne Houlberg, Esbjerg Ø
Hansen, Carl Peter, Skibby
Hansen, Henning, Maribo
Hansen, K. Faber, Vodskov
Hansen, Leni, Tørring
Hansen, Lise, Brabrand
Hansen, Erik, Holbæk
Hansen, Erik T., Odder
Hansen, Jens, Nærum
Harder, Tommy, Stenløse
Hartvig Andersen, Niels, Næstved
Haugesen, Mogens, Frederikshavn
Hedegaard, Holger, Sydals
Helgesen, Jørgen Erik, Horbelev
Helver, Niels, Sindal
Henningsen, Børge, Rønne

Henriksen, Henry A, Skive
Herum, Svend Aage, Væggerløse
Hinrichsen, Per Lorenz,
Vordingborg
Hinrichsen, Christian Andreas,
Helsingør
Hjelmager, Per, Tanzania
Hjortshøj, Henning, Vester
Skerninge
Holm, Jørgen Eilschou,
Ringkøbing
Holt Jessen, Per, Gråsten
Hopwood, Katja, Ranum
Horsted, Ebbe, Kruså
Hougaard, Jens, Bjerringbro
Hove, Vagn Erik, Stenløse
Hove, Villy, Holstebro
Hovgaard, Lars, Nykøbing F
Hvenegaard Christiansen, Jørn,
Vordingborg
Hvidegaard, J., Holstebro
Hyldahl, Brian, Sunds
Hyllested Kjærgaard, Kim, Tim
Høg, Hans, Herlufmagle
Høgh, Johanne Marie, Bindslev
Højbjerg, Aage, Skodsborg
Ikast, Kaj, Gram
Ilsøe, Peter, Nyborg
Jacobsen, Per Hjortshøj og
Annelise, Silkeborg
Jacobsen, Lars Severin, Vejle
Jacobsen, Flemming Dahm,
Roskilde
Jacobsen, Michael, Odense Sv
Jacobsen, Palle, Frederiksberg
Jacobsen, Leif, Frederikssund
Jakobsen, Arne, Hornsyld
Jakobsen, Ole Hjortshøj, Risskov
Jensen, Erling, Korsør
Jensen, Svend Erik, Herning
Jensen, Jørgen Holmgaard, Vejle
Jensen, Frank Kjeldsgaard,
Harlev J
Jensen, Jens Peder, Ansager
Jensen, Poul, Ulfborg
Jensen, Kurt "Fuzzy", Maribo
Jensen, Edel, Aabenraa
Jensen, Birger Bo, Aalborg
Jensen, Ib, Nykøbing F
Jensen, Kjeld, Eskilstrup
Jensen, John Ole, Næstved
Jensen, Kurt, Kalundborg
Jensen, Jens Jørgen, Holstebro

Jensen, Gudmund Busk, Brørup
Jensen, Bjarne Toft, Hobro
Jensen, Søren og Susanne,
Hedehusene
Jensen, Jens K., Varde
Jensen, Hans Erik, Bjæverskov
Jensen, Vigan, Aabenraa
Jensen, Christian Thorup, Næstved
Jensen, Sten og Bente, Hobro
Jensen, Mogens, Jyderup
Jensen, Jens, Skanderborg
Jensen, Svend Erik, Farsø
Jensen, Bent, Vejle
Jensen, Bent, Årslev
Jensen, Kaj B., Aabenraa
Jepsen, Flemming, Køge
Jespersen, Preben, Høng
Johannsen, Jonni, Kruså
Johansen, Frits, Risskov
Johansen, Erik, Tommerup
Juel, Søren, Hørve
Justesen, Evald, Lille Skensved
Jønson, Bodil og Frede, Svebølle
Jønsson, Birger, Sydals
Jørgensen, Jørgen Kjær, Sulsted
Jørgensen, Poul Sloth,
København V
Jørgensen, Edith Holstener,
Vordingborg
Jørgensen, Hans Jørgen, Tørring
Jørgensen, Leif, Maribo
Jørgensen, Johs. Th., Aarup
Jørgensen, Helge, Kirke Hyllinge
Jørgensen, Sven Philip, Hørsholm
Kamstrup-Jacobsen, R., Gentofte
Kay, Thorkild E. og Inger-Merete,
Horsens
Kirel, Flemming, København Ø
Kirkegaard, Jørn, Skanderborg
Kjær, Jannik, Hundslund
Kjær, Herluf, Kirke Hyllinge
Kjær, Kaj Jensen, Hellerup
Kjærgaard, Henning,
København V
Klausen, Ib, Svendborg
Klausen, Erik, Viborg
Klit, Jørn og Herdis, Silkeborg
Knold, Jørgen Andersen,
Middelfart
Knudsen, Gert Thisted, Esbjerg V
Knudsen, Susanne, Mariager
Knudsen, Poul Erik, Rødby
Knudsen, Knud, Ansager
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Knudsen, Kaare Hvass,
København Ø
Kofoed, Mary, Haderslev
Kohsel, Svend, Jerup
Korshøj, Peder, Rødkærsbro
Kovacs, Michael Arnold,
Odense Nø
Kragh, Poul, Storvorde
Kristensen, Ernst, Hobro
Kristensen, Knud Erik,
Kongens Lyngby
Kristensen, Jan, Viborg
Kristensen, Ole Manstrup,
Brønderslev
Kristensen, Sigvald, Vejen
Kristensen, Egon, Rødding
Kristiansen, Peder Alsted,
Ølstykke
Kristiansen, Knud, Kolding
Kristoffersen, Karl, Nykøbing Sj.
Krogh, Hans, Svendborg
Kromose, Finn, Kokkedal
Kræpping, Erik, Højbjerg
Kulle, Alex, Strøby
Kærgaard, K. E., Slagelse
Kølby, Peter, Søborg
Lambert, K. A., Ringsted
Langballe, Paul, København Ø
Lange, Maja og Wilhelm,
Sønderborg
Larsen, Thor Cuno, Regstrup
Larsen, Frank, Stege
Larsen, Finn B, Ishøj
Larsen, Jørgen, Hornsyld
Larsen, Poul Venbjerg,
Erslev Mors
Larsen, Mogens, Slangerup
Larsen, Harald, Odder
Larsen, H. From, Frederiksværk
Larsen, Bent, Assens
Larsen, A. K., Hvidovre
Larsen, Aage, Faaborg
Larsen, Knud B., Randers Nv
Larsen, John, Juelsminde
Larsen & Nielsen, Jørgen Emdal &
Gudrun Faarbækl, Odense N
Lauridsen, Benny, Fredericia
Lauridsen, John, Oksbøl
Lauritzen, Bjarne Bundgaard,
Hørsholm
Laursen, Carl Chr., Hinnerup
Laursen, John Søkær, Gedved
Laustsen, Michael, Aalborg

Lehn Toft, Carsten, Odense N
Leuenhagen, Michael Quist,
Tjæreborg
Levinsen, Gert, Frodba
Lind, Elise, Ans By
Lind Christensen, Jens, Haderslev
Lindersgaard, Leif, Padborg
Lindholm, Hans, Gistrup
Lohmann, Preben, Augustenborg
Lorentzen, Kristian Pihl, Ans By
Lund, Harley, Aabenrå
Lund, Knud, Næstved
Lund, Jørn, Sønderborg
Lundegaard Kjeldsen, Arne,
Åbybro
Lunding, Elmer, Nyborg
Lykke, Jørgen, København Ø
Lüneborg-Nielsen, H., Gjern
Lønborg, Jens Hvid, Viborg
Løvholt, Mogens, Greve Strand
Madsen, Leif Nørskov, Aabybro
Madsen, Frank, Esbjerg
Madsen, Gudmund, Næsteved
Madsen, Aage, Silkeborg
Madsen, Jens Hardy, Dragør
Madsen, Palle, Borre
Madsen, Jens, Odense S
Madsen, Erik, Aalborg Øst
Magnussen, Henrik, Virum
Meyer, Jürgen S., Løgumkloster
Mikkelsen, Åge K., Tjele
Mikkelsen, Jens, Holstebro
Mikkelsen, Vagn K. H., Harlev J
Mikkelsen, Karl, Skævinge
Mikkelsen, Ove, Skanderborg
Mindested, Leif, Børkop
Mogensen, Anders, København Nv
Moos, Christen, Padborg
Mortensen, Egon, Næstved
Mortensen, Poul, Allerød
Mortensen, Sven, Værløse
Morthorst, Knud Erik, Brørup
Mosbæk, Claus, Skive
Mosgaard, Kurt, Viborg
Mouridsen, Jens P., Middelfart
Munk, Niels Arne, Esbjerg V
Munkholm Hansen, Kaj, Hobro
Møller, Carl-Jørgen Christian,
Vanløse
Møller, Jacob W, Fårup
Mølskov, Poul, Roskilde
Neergaard, Bent, Skanderborg
Neess, Svend, Ringkøbing

Nehm, Helge, Frederiksberg C
Nielsen, Thomas og Anna, Oksbøl
Nielsen, Willy, Nordborg
Nielsen, Jesper Stengaard,
Silkeborg
Nielsen, Knud Voss, Vallensbæk
Nielsen, Niels Anton, Ikast
Nielsen, Kim K., Frederiksværk
Nielsen, Hans Damgaard,
Gredstedbro
Nielsen, Stanley M., Skive
Nielsen, Ebbe, Søborg
Nielsen, Finn Pauli, Vejen
Nielsen, John, Harboøre
Nielsen, Johannes Chr., Tørring
Nielsen, Jens A, Løsning
Nielsen, Henning, Ebeltoft
Nielsen, Jens C, Holstebro
Nielsen, Niels J., Lemming
Nielsen, Aksel, Horsens
Nielsen, Ejvind, Hadsten
Nielsen, Arno, Brønshøj
Nielsen, Thøger Berg, Skive
Nielsen, Ruben A., Vordingborg
Nielsen, Vagn, Sakskøbing
Nielsen, Henning, Gørlev
Nielsen, Carl Chr., Humlebæk
Nielsen, Erik, Thisted
Nielsen, J. B., Tønder
Nielsen, Jørgen, Ringe
Nielsen, Hans Jørgen, Bagsværd
Nielsen, Finn, Hasselager
Nielsen, S., Faaborg
Nielsen, Ole, Bække
Nissen, Christian, Vadum
Nissen, Thorkild, Holsted
Nordentoft, J., Slagelse
Nygaard, Leif, Næstved
Nørholt, Ole Bendt og Birthe M.,
Støvring
Nørskov, Jens Erling, Kjellerup
Obergaard, Per-Ole, Lystrup
Olesen, Torben B., Bjerringbro
Olsen, Bjarne, Odense Sø
Olsen, Kjeld, Eskildstrup
Olsen, Vagn, Lejre
Ottosen, Henning, Aarre
Pagh, Mogens, Jyderup
Pedersen, Leo, Galten
Pedersen, Peder, Sabro
Pedersen, Johannes, Humble
Pedersen, Ole Stokholm, Billund
Pedersen, Niels Erik, Randers C
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Pedersen, Jørgen Fried, Holbæk
Pedersen, Flemming E., Holsted
Pedersen, Allan, Saxtorp, Sverige
Pedersen, Søren, Hasle
Pedersen, Jørgen, Brønderslev
Pedersen, Rene, Brønshøj
Pedersen, Hans Viggo, Kastrup
Pedersen, Martin, Silkeborg
Pedersen, Jens Eske, Hornslet
Pedersen, Flemming, Bjæverskov
Pedersen, Frede, Ikast
Pedersen, Aksel, Risskov
Pedersen, Erling, Slangerup
Petersen, Verner, Kolding
Petersen, Evald, Høng
Petersen, Sønnik Poul, Tønder
Petersen, FM Kleist Erik,
Petersen, Gunnar, Kirke Såby
Petersen, Niels, Nicosia
Petersen, Benny, Juelsminde
Petersen, Leif, Hedehusene
Petersen, Viggo, Aabenraa
Petersen, Jørgen, Nordborg
Petersen, Keld, Aarhus N
Petersen, Aage K., Charlottenlund
Philipsen, Simon Jørgen, Glostrup
Pihl Jensen, Hans, Nakskov
Piil, Niels Ole, Tranbjerg
Poulsen, John, Tølløse
Poulsen, Erik, Sønderborg
Preben, Sloht, Skive
Prip Pedersen, Søren, Lystrup
Rasmussen, Jan og Kirsten,
Gadstrup
Rasmussen, Stine, Sakskøbing
Rasmussen, Henning, Hørsholm
Rasmussen, Vilhelm Torp, Skive
Rasmussen, Kurt Folmer, Bogense
Rasmussen, Jacob, Virum
Rasmussen, Kim Wolff, Thisted
Rasmussen, Jørgen Mathorne,
Aabybro
Rasmussen, Sten, Dyssegård
Rasmussen, Flemming Ingemann,
Gentofte
Rasmussen, Børge, Ebeltoft
Rasmussen, Verner, Rødby
Rasmussen, Per A., Væggerløse
Rasmussen, Helge, København N
Rasmussen, Søren, Korsør
Rasmussen, Viggo, Sulsted
Reedtz, Rasmus, Horsens
Reiffenstein, V. A., Hasselager

Riis, Jørgen, Bjerringbro
Risager, Vagn, Allinge
Rode, Jens, København Ø
Rolin, Niels, Spøttrup
Rosenørn, Charlotte, Gentofte
Rønberg, Kristian, Ansager
Rønnow, , Australien
Sandorf, Gorm Gerstenfeldt,
Kastrup
Scheerer, Werner, Grenaa
Schjelde, Henrik, Eskilstrup
Schmidt, Nis, Hvalsø
Schmidt, L.C. Hans, Vadum
Schmidt, Willi, Næstved
Schneider, Peter, København N
Schou, Ole, Lundby
Schunck, Leif, Frederikssund
Schwartz, Hans, Faaborg
Selch, Egon, Christiansfeld
Sennels, Erik, Aabenraa
Senniksen, Jytte og Preben, Asnæs
Sewohl, Anker, Lundby
Sigaard, Bent, Viborg
Simonsen, Jens, Fredericia
Simonsen, Hans, Juelsminde
Skjøth, Anders, Sulsted
Skree, Leo, Herning
Spangsø, Knud og Karin,
Randers Sø
Steenild, Karl Ole, Kruså
Steffensen, Steffen V., Horsens

Storm, Jens, Millinge
Strausholm, Palle, Hasselager
Strunge, Hanne og Hugo, Taastrup
Svendsen, Bernt, Karup J
Svendsen, Georg, Faaborg
Svendsen-Tune, A., Rungsted Kyst
Søndergaard, Helle og Jens,
Viborg
Søndergaard, Poul, Skørping
Sørensen, Helle og Vagn, Rønne
Sørensen, Jørgen, Jerslev
Sørensen, Poul, Lystrup
Sørensen, Henning, Skive
Sørensen, Birgitte R., Ishøj
Sørensen, Søren S, Herfølge
Sørensen, Børge, Nyborg
Sørensen, Aase og Vagner,
Horsens
Sørensen, Jens Ole, Hedensted
Sørensen, Kristian Bork, Aarhus N
Sørensen, Leo, Grenaa
Sørensen, Jan, Padborg
Sørensen, Robert, Samsø
Tamberg, Just, Vejle Øst
Temmesen, Poul B., Odense S
Terndrup, Henning, Frørup
Therkelsen, Erik, Vejle
Thisted, Knud, Calgary A.B.,
Canada
Thuesen, Per S., Slagelse
Tiede, Jan Henrik, Næstved

Tommerup, Svenaage, Faaborg
Tonsgaard, Mads, Redsted M
Tornvig Christensen, Arne,
Hørsholm
Tranberg, Peter, Hellerup
Valbæk, Ib, Thorsø
Veicherts, Nicolas T, København
Ø
Veje, Randi, Rønne
Vestergaard, Ernst, Tjele
Vindekilde, Jens, København K
Vistisen, Niels K, København Ø
Warming, Klaus, Holstebro
Weismann, Johnny, Frederiksværk
Wernersen, John, Randers Nø
Westergaard-Simonsen, Mette,
Fredericia
Westphal, Thorsten, Padborg
Willumsen, Peer Jørgen, Søborg
Winther, Per, Søborg
Wrist-Knudsen, Flemming,
Næstved
Wulff, Ejvind, Hørve
Würtz, Carlo, Augustenborg
Wølke, Lars, Sønderborg
Zeigermann, Finn, Esbjerg N
Zeplin, Steen, Hellerup
Ødorf, Stig, København K
Ølund, Erik, Malling
Ørhem, Flemming, Glostrup
Østergaard, P. E., Silkeborg

Ny Særudstilling i 2017
Kuffen - KFUM soldaterhjem
Forsvarsminister Nick Hækkerup og Forsvarschef Peter
Bartram besøgte de danske styrker i Helmand d. 1. juli
2012.
Som traditionen foreskriver, fik de markeret tilstedeværelsen, ved at skrive deres navn i ruden på kaffebaren
"Kuffen", på KFUM's soldaterhjem i Camp Viking.
Kom og se den omtalte ”rude” på FN Museet.
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Foreninger og firma
støttemedlemmer
1aide2u.dk
v/Sonnich Nielsen,
Hadsten
Acacia Blomster
Frederikssund
Amnitzbøl Marketing,
Væggerløse
CS Afdeling
Haderslev
Cypernveteranerne
v/ Erik T. Hansen,
Odder
Cypern Vine
Esbjerg
DANCON træf
Skive
De Blå Baretter
De Blå Baretter
”Bornholm”
De Blå Baretter
"Fyn"

De Blå Baretter
"Kronjylland"

De Blå Baretter
"Sydvestjylland"

De Blå Baretter
"København"
De Blå Baretter
"Limfjorden"
De Blå Baretter
"Lolland, Falster,
Møn"
De Blå Baretter
"Midtjylland"
De Blå Baretter
"Midtsjælland"
De Blå Baretter
"Nordsjælland"
De Blå Baretter
"Nordvest"
De Blå Baretter
"Nordvestsjælland"
De Blå Baretter
"Næstved & Omegn"

De Blå Baretter
"Sydøstjylland"
De Blå Baretter
"Sønderjylland"
De Blå Baretter
"Thy, Mors og Salling"
De Blå Baretter
"Viborg og Omegn"
De Blå Baretter
"Østjyderne"
Folk og Forsvar,
KBH V
HKKF DANILOG
Hærens Konstabel- &
Korporalforening,
Silkeborg
Konstabelmessen
Varde Kaserne
Politiets Blå Baretter

FN Museets venner
FN Observatørerne
fra Syrien
E-COY, UNPROFOR
4, Kroatien
OBS RECCE, C-COY,
Cypern hold 23, 24, 25
og 26

Troldmandsforeningen, Charlie Klubben af
Kokkina
1989
Veteran Rejser 2015
Konstabelmessen,
Varde kaserne,
FN julefrokosten

B-COY,
Cypern hold 55 og 56

Kokkina hold 21,
Cypern

HQ CJTF OIR 2015
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Super støtter
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Sådan bliver du
støttemedlem
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til museets
kasserer eller ved:
 oprettelse direkte ved betalingsservice


indbetaling til Syd Bank: 8065 0001023139
(husk navn og adresse)

Kasserer Jan Amnitzbøl Krusell
Tlf.: 2463 6269, E-mail: kasserer@fnmuseet.dk


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 den 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.



”Super Støtte” et støttemedlemskab for foreninger/virksomheder som
vil støtte Museet og som gerne vil have sit logo med i årsskriftet, på
hjemmesiden og ophængt i Museets forgang kr. 2.500,- pr. år. med en
stemme, til den kommende generalforsamling.

Husk at følge med på
Museets hjemmeside.
Der er løbende nyheder
og status fra Museet.
www.fnmuseet.dk
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UNPROFOR Headquarters
Sector North
-En multinational arbejdsplads
Artiklen er fundet i Hærnyt 92-2
Af oberstløjtnant Per Rohde Nielsen,
daværende Senior Personnel and
Administration Officer.
Begyndelsen
Den 12. marts 1992 - en lun forårsdag – landede to danske officerer
i Beograds Lufthavn, det var forfatteren og major G.T.C. Thorsen. De
to officerer var de først ankomne eller som man siger i FN-sproget:
"First on the ground" - af de officerer, der skulle gøre tjeneste i Headquarters Sector North (HQ/SECTOR
NORTH).
Indledningsvis blev vi, sammen
med forkommandoer fra Danmark
og andre lande, anbragt på en kaserne uden for Beograd. l løbet af et par
dage kom flere til således, at
HQ/SECTOR NORTH talte syv officerer - to danskere, to nigerianere
og tre polakker. På kasernen, hvor vi
skulle dele vilkår med jugoslaviske
soldater, modtog vi en bred orientering om situation og opgaver. Orienteringerne blev ledet af oberst S. T.
Harders, der var chef for Operationscentret i UNPROFOR. Opholdet på kasernen genkaldte erindringeme fra rekruttiden – indkvartering
på 14-sengs stuer, tidligt op om
morgenen, dejligt koldt vand i

oberstløjtnant Per Rohde Nielsen

bruserne etc. Der var dog en forskel
- de jugoslaviske soldater havde nattegn!
Den 15. marts ankom sektorchefen, brigadegeneral M.M. Bamaiyi
fra Nigeria. Han havde gennemført
sin første rekognoscering, og gav på
grundlag heraf sin rekognosceringsbefaling til bataljonerne og den beskedne del af sektorstaben.
Vi fik herefter lejlighed til at præsentere os for chefen, som vi stort
set skulle leve sammen med i døgnets 24 timer.
Den 16. marts rykkede vi ud fra
Beograd med kurs mod sektorerne.
De næste to uger forløb med rekognoscering for opgavernes løsning.
Staben rekognoscerede for såvel
HQ/SECTOR NORTH som for det
nigerianske kontingents opgaver,
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idet forkommandoet fra Nigeria
endnu ikke var ankommet. Indledningsvist var baserne etableret i henholdsvis
Bihac
i
BosnienHercegovina og i Topusko i Kroatien. Flere officerer dukkede efterhånden op, men i ganske lang tid manglede vi fortsat de nigerianske officerer, der skulle ankomme med hovedstyrken.
I denne tidlige fase viste der sig
følgende problemer og udfordringer:
 Betydelige sprogbarrierer- enkelte officerer kunne næppe sammensætte en sætning på engelsk.
 Fastlæggelse af stabens og de enkelte stabsmedlemmers opgaver.
 Fastlæggelse af stabsprocedurer.

Nord. Hovedkvarteret skulle indrettes på en sko le, der på grund af krigen havde mistet sit elevgrundlag.
Imidlertid var skolen allerede besat
af en jugoslavisk bataljon, der måtte
flyttes, inden hovedkvarteret kunne
etableres. Sektorstaben blev derfor
indkvarteret på et nærliggende hotel,
hvor det indledende stabsarbejde
fandt sted på sengekanten.

Sprogvanskelighederne er fortsat
et problem, men da de fleste yngre
danskere er fortrolige med engelsk,
har de danske stabsmedlemmer i høj
grad formidlet samarbejdet, således
at opgaverne kunne udføres. Det bør
her fremhæves, at den første betingelse for at arbejde i et internationalt
hovedkvarter er et godt kendskab til
engelsk. l den første tid fandt ingen
af problemerne deres løsning - først
og fremmest på grund af meget store
forskelle i uddannelse, i stabsrutiner
og stabserfaring. Endvidere er lysten
og evnen til at træffe beslutninger
blandt
mange officerer meget begrænset,
initiativ bliver ikke honoreret i alle
lande. Dog – tiden modner alt.

Hovedvagten i Topusko

I løbet af de første uger blev efterhånden de fleste pladser i staben
besat, og et antal enkeltpersoner og
en heder blev attacheret hovedkvarteret, men stabsarbejdet kunne ikke
gennemføres på en hensigtsmæssig
måde, så længe hovedkvarteret var
placeret på hotellet. Hver gang der
skulle iværksættes initiativer, blev
der afholdt et møde. Møderne havde
karakter af brainstorming og diffuse
drøftelser. Fra dansk side forsøgte
man at strukturere møderne - hvilket
hjalp noget. Det var nødvendigt at
bevare et godt humør, så efter hvert
møde sang vi "We'll meet aga in,
don't know where, don't know
when".

Topusko
Den 1. april rykkede staben til
Topusko i den centrale del af Sektor
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Staben
Sektorstabene er etableret efter
samme principielle organisationsskema. Dog er sektorchefen bemyndiget til at tilpasse staben til lokale
forhold og til at anvende personellet
i henhold hertil. Staben består af 19
officerer - seks danske, syv nigerianske og seks polske. Når dertil kommer militære observatører, enkeltpersoner og en heder, nærmer antallet af officerer sig 100 fra 14 forskellige lande. Det siger sig selv, at med
så mange lande repræsenteret, stilles
der store krav til smidighed i samarbejdet.

Dagligdagen
Arbejdet i staben styres principielt af stabschefen, der på daglige
morgenmøder udgiver sine instrukser. Endvidere styres staben af interne procedurer, men inden for de enkelte sektioner afhænger procedurerne af sektionschefens nationalitet.
Der er stor forskel på procedurerne i
en NATO-stab og i en FN-stab. I en
NATO-stab følges en række standardprocedurer, og personellet har i
nogen udstrækning samme uddannelse. Det er ikke tilfældet i en FNstab - her findes i højere grad forskellige kulturer og politiske systemer, der skal samordnes – en lang,
men spændende proces. For at denne
proces kan gennemføres, er det vigtigt, at man er socialt opmærksom på
hverandre, og at man i fritiden ikke
isolerer sig inden for nationerne.
I HQ/SECTOR NORTH bliver der
gjort meget for at stimulere det
tværnationale sammenhold.
Det udadvendte arbejde er mere i
overensstemmelse med de procedurer, vi kender. Det gælder eksempelvis:
 skriftlige og mundtlige befalinger,
 direktiver,
 stabsbesøg,
 inspektioner,
 chefmøder.

Nigeriansk PMV ved hovedkvarteret

Organisationen har endnu ikke
fundet sin endelige form. Således er
Deputy Sector Commander ikke
samtidig stabschef. Denne stilling
varetages af Senior Logistics Officer, der under udstationeringen er
udnævnt til oberst. På længere sigt er
det en uholdbar situation, stabschefen bør være en person med omfattende stabserfaring.

Militærpoliti (MP)
Det danske militærpolitielement
består af en oversergent og fem sergenter, der sammen med MPpersonel fra øvrige kontingenter
indgår
i
Militærpolitikompagni/UNPROFOR. Danskerne er sam-
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men med otte nigerianske og seks
polske MP-folk formeret i et MPdetachement, der er attacheret
HQ/SECTOR NORTH. Detachementet er under kommando af en
polsk kaptajn. Tjenesten gennemføres i treskift med personel fra alle
nationer i hvert skift. Arbejdssproget
er engelsk. Opgaverne omfatter trafikforhold, disciplinære forhold samt
overvågning. MP skal efterforske
alle trafikuheld, hvor FN-køretøjer
er indblandet. Endvidere kontrolleres, at FN bestemmelser for anvendelse af køretøjer overholdes, og at
såvel FN som lokale bestemmelser
for færdsel overholdes.
Gruppens disciplinære opgaver
omfatter blandt andet efterforskning
ved ulovlig besiddelse af våben og
sprængstof, ulovlig fotografering,
bortførelse etc. Efterforskninger kan
også have til formål at tilbagevise
beskyldninger fra det lokale politi
mod FN-personel.
Overvågning omfatter blandt andet iagttagelse af vejnettets tilstand
og af FN-personellets adfærd i relation til udgivne bestemmelser.
Vilkårene for MP-tjenestens
gennemførelse har i de første måneder været vanskelige. Det skyldes
blandt andet, at detachementet har
manglet køretøjer, MP-materiel og
kommunikationsudstyr. Når tjenesten alligevel, generelt set, er gennemført på tilfredsstillende måde,
skyldes det, at det er lykkedes at
etablere et godt samarbejde såvel

internt som med de lokale myndigheder i sektorerne.
Konklusion
De første måneder i hovedkvarteret har været vanskelige. Ikke underligt! En ny mission og mange
forskelligartede nationer og kulturer,
der skal bringes til at samarbejde.
Rutiner og procedurer har været
vanskelige at etablere, men dag for
dag spores fremskridt. De danske
officerer har ved positiv stædighed
været en god katalysator for stabsarbejdets gennemførelse.
Det har været godt at være dansker.
Arbejdet har været spændende og
udfordringerne gode og store. Arbejdets første resultater har vist sig.
Demilitariseringen er med enkelte undtagelser tilendebragt i Sektor
Nord, og der er de fleste steder skabt
stabile forhold. Disse resultater kan
alle deltagende nationers personel
være stolte af!
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Beretning fra fronten
Indtryk fra en besøgsrejse til det
danske kontingent i det tidligere
Jugoslavien.
Artiklen er fundet i Hærnyt 92-1
Af oberstløjtnant B. Hoff, Hærens
Operative Kommando
Stabsvognen standsede ved en
vejbom, og atter engang målte vi vise vore FN-identitetskort. En halvgammel kroatisk grænsesoldat med
brungrøn kamuflageuniform, ølmave
og geværet hængende over skulderen kastede et uinteresseret blik på
kortene og løftede vejbommen.
Langsomt rullede vi ind gennem den
ødelagte landsby, der som et ingenmandsland dannede fronten. Husene
var sønderskudt og mange tage faldet ned. Et større hul i stueetagen på
den tidligere skole vidnede om en
træffer fra en kampvogn. Vejen var
fuld af granathuller, og langs siden
lå panserminer. »Men nu har de dog
taget stødpindene af dem«, sagde
vor vært.
Midt i landsbyen stod en velkendt hvidmalet Geländevogn. Vi
steg ud i den stærke sol og hilste på
major B. Richter, Gardehusarregimentet. Sammen med et par andre
danske soldater leder han her middelbart syd for Karlovac den kontrol
post, som er det eneste sikre sted at
passere fronten. Midt i de trøstesløse
omgivelser fortalte han om mange
opmuntrende små episoder.

Hvordan han havde fået tidligere
naboer til igen at tale med hinanden,
og hvorledes han havde brugt den
krykke, en forstuvet fod havde givet
ham, til at få ryddet minerne fra nabobyens gade. »For hvorledes kunne
jeg ellers komme ind til dem, når jeg
nu ikke kunne gå «.
Han fortalte om oprettelsen af de
varme linjer, det vil sige direkte telefonforbindelser FN soldaterne har
bygget, så lederne på hver side
straks kan ringe til hinanden, når
skyderier begynder. Uheld eller skyden i luften af glæde eller i beruselse
giver derfor ikke mere anledning til
lange natlige dueller. Og han fortalte, hvorledes de nu var begyndt at
udveksle aviser.
Alt sammen små fremskridt
skabt gennem en utrættelig diplomatisk pendulfart, hvor ideer plantes og
får tid til at modnes. Men fremskridt,
som gør livet lettere at leve, og som i
længden skaber grundlag for en varig politisk løsning. Mens vi stod

- 26 -

der, kom en gruppe kroatiske soldater slentrende forbi med spader over
skuldrene. De havde været ude at
grave nogle døde dyr ned. Deres
langsomme skridt, og de sænkede
blikke, skyldtes ikke blot den tunge
varme, men den konstante agtpågivenhed over for miner gemt i det høje græs.
Vi sad atter op og fortsatte kørslen til landsbyens sydlige kant, hvor
en nigeriansk FN-kolonne holdt ved
endnu en vej bom. Nu bemandet
med etniske serbere i deres tunge
filtgrå uniformer. »Ahhhh Danish
Colonel« udbrød vagten, og hans
ansigt klarede op, da han så vor vært
oberst J. B. Nielsen, og med en fejende håndbevægelse vinkede han os
udenom den nigerianske kolonne.
»Læg mærke til, hvordan de har indrettet sig«, sagde obersten, »Om kort
tid står der såmænd et toldskilt. «
Turen til DANCON tager ca. fire
timer. Den slynger sig gennem maleriske lave bjerge og frodige sletter.
Men overalt står hæslige brandtomter og minder om borgerkrigen.
Hvordan de er opstået, kan vi kun
gætte os til. Først har man vel om
natten skudt på husene, så beboerne
er flygtet. Derefter er alt, hvad der
kunne bruges, plyndret, lige til elektriske installationer, som er revet ud
af væggene. Til slut er husene
brændt af, for at beboerne ikke mere
kan vende tilbage. Dermed er næsten
alle etniske kroater jaget ud af Serbisk Krajina, der nu forsøger at opnå
status som selvstændig stat. Det er i
dette område, at DANCON ligger,

og det er med de tilbageblevne etniske serbere, DANCON forhandler.
Selv om det ikke er nogen let
sag, fordi den politiske situation er
ændret så stærkt siden FN mandatet
blev givet, og fordi den tidligere jugoslaviske hær efterlod så meget
krigsmateriel til de etniske serbere,
er DANCON dog kommet ganske
langt. Gennem permanent tilstedeværelse, intensiv patruljering og
utallige forhandlinger har FN styrken opnået et sådant kendskab til
hvad der foregår, at stridens parter
ikke upåtalt kan bryde våbenhvilen.
I den kommende tid tegner der
sig en udvikling, der kan gå to modsat rettede veje. På den ene side er
kamphandlinger som skyderier og
snigmord i området aftaget. Fjendtlighederne omfatter nu hovedsagelig
udveksling af artilleri- og morterskydninger over fronten om natten,
mens civile trygt kan færdes på vejene om dagen. DANCON gradvise
overtagelse af ansvaret for området
vil forstærket denne tendens.
På den anden side er FN sanktioner ved virkelig at kunne mærkes.
Der er kun vand i hanerne og strøm i
ledningerne en gang imellem. Drivmidler og forbrugsvarer er sjældne,
og kun almindelige madvarer synes
denne landbrugsbefolkning fortsat at
råde over. Efterhånden som befolkningens afsavn bliver mere smertefulde, vil der måske opstå negative
følelser overfor FN styrkerne.
Men hvilken retning udviklingen
vil tage, kan kun fremtiden vise.
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FN Fanen fra DANOR I
FN Museet har modtaget et klenodie ud over det sædvanlige – den
FN Fane som DANOR hold 1 har
haft med tværs over Sinai-ørkenen i
1956 til indrykningen i Gaza marts
1957.

at daværende oversergent Christian
Andreas Hinrichsen på UNEF I,
DANOR hold 1.
Fanebærer Hinrichsen er far til
garnisonskommandant Hinrichsen i
Vordingborg, og bor i dag i Helsingør.
DANOR hold 1 fanen vil fra
først i juli være at opleve på FN Museets Gaza stand.

På fanepladen står der: KMP LARSEN
DANOR UNEF ÆGYPTEN 1956 – 57
30/11 EL CAP (BUFFER ZONE) 20/12
PORT SAID 24/12 MITLA PAS 16/2
EL QUSAIMA 6/3 GAZA 20/3 BEIT
HANUN (ADL)

Christian Hinrichsen (tv) og Per Lorenz Hinrichsen (th) med den FN Fane
som Christian har båret tværs over Sinai ørkenen i 1956 – 57.

Oberstløjtnant Per L Hinrichsen
sagde i sin overdragelsestale at: ”Nu
kan fanen endelig komme hjem hvor
den hører til”.
FN Museet er meget stolte af
fremover, at kunne præsenterer De
danske FN-Styrkers først fane. Et
klenodie der giver den største respekt!

Den er foræret til museet af den
afgående garnisonskommandant i
Vordingborg, oberstløjtnant Per Lorenz Hinrichsen, der er medlem af
museet præsidium. Men her slutter
historien ikke. Fanen er blevet båret
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Det giver mening
Tekst og billeder: Kaptajn Thomas,
Gardehusarregimentet.

rekte til en af Iraks grænseregioner
efter endt træning. Træningen startes
der med udlevering af våben og udrustning. Derefter følger fire ugers
træning i de basale færdigheder på
kamppladsen. Holdene er ofte meget
sammensatte hvad angår alder og
erfaring. En del har kamperfaring,
mange har ingen erfaring. Alle har
de dog god brug for at få opdateret
deres viden og færdigheder.
Der trænes alle ugens dage, undtagen fredag, der er muslimsk helligdag. Træningsdagene startes tidligt og sluttes ved middagstid. Dermed undgås den værste varme – noget der påvirker alle i denne del af
verden. Det har slået mig i mit møde
med irakerne hvor glade og lærenemme de er. Det er tydeligt at de
har tænkt sig at bidrage til landets
redning og genopretning.

I skrivende stund er jeg ved at overdrage jobbet som presseofficer og
sikkerhedsofficer til min afløser.
Her på min femte mission har
jeg trukket en tre-måneders mission.
Rammen er Al Asad Airbase i Irak,
nærmere bestemt Camp Havoc. Her
er der for tiden udstationeret ca. 150
danske soldater med hovedopgaven
at træne de irakiske sikkerhedsstyrker til at genvinde kontrollen over
Irak. Som bekendt har irakerne haft
visse udfordringer med at håndtere
truslen fra ISIS. I næsten to år har vi
derfor være del af en koalition der
træner irakiske sikkerhedsstyrker i
en bred vifte af emner. Det danske
hold 4 er således sammensat bla. af
specialister i infanteri taktik, skydning, ingeniørtjeneste, ildstøtte mm.

KFUM Soldaterhjem næsten klar til
åbning.

I Camp Havoc bor de fleste i
CHU’s (Container Housing Units) –
kort fortalt en beboelsescontainer
med plads til to mand. Der findes
alle nødvendige installationer i lejren: cafeteria, butik (PX), trænings-

Der føres lister over hvem der får hvilket våben.

De seneste par hold har været
enheder fra ”Border Guard Police”.
Disse grænsebetjente skal typisk di-
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center, vaskeri, løberuter, kontorfaciliteter og ikke mindst et nyt KFUM
soldaterhjem. Lejren skaber således
rimelige vilkår for soldaterne her
midt i ørkenen. Temperaturen er nu
også på et mere tåleligt niveau. Fra
de 50 grader er vi nu nede på 25-35
grader midt på dagen.
De irakere der er indskrevet til
træning bor i Gettysburg, en selvstændig lejr lige uden for koalitio-

nens lejr. Selve træningen sker uden
for vores eget område men indenfor
det irakiske område. Det betyder at
der er sikringsfolk med ude hver
gang. Det er et større planlægningsarbejde at få enderne til at mødes
med trænere, tolke, sikring og materiel. Langt de fleste dage er givende
og vi får bekræftet igen og igen at
det går fremad for de irakiske sikkerhedsstyrker – det giver mening.

Et transportabelt terrænbord –
vigtigt uddannelseshjælpemiddel.

Der trænes bykamp,
med indlagt førstehjælp.

Udrustningen samles.

Dansk kaptajn støttes af amerikansk
tolk. Der undervises i Krigens Love.
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Bestyrelsen
Formand

Per Amnitzbøl Rasmussen
Tlf.: 4035 1333, e-mail: formand@fnmuseet.dk

Næstformand

Stig Ødorf
Tlf.: 2269 7724, E-mail: naestformand@fnmuseet.dk

Kasserer

Jan Amnitzbøl Krusell
Tlf.: 2463 6269, e-mail: kasserer@fnmuseet.dk

Sekretær

Jens Søndergaard
Tlf.: 2235 9509, e-mail: sekretaer@fnmuseet.dk

Bestyrelsesmedlem

Knud Spangsø
Tlf.: 8641 2065, e-mail: kustoder@fnmuseet.dk

Bestyrelsesmedlem

Frede Jønson
Tlf.: 4050 0759, e-mail: fj@fnmuseet.dk

Bestyrelsesmedlem

Ole Stokholm Pedersen
Tlf.: 2062 6794, e-mail: osp@fnmuseet.dk

Suppleant

Leni Hansen
Tlf.: 2650 4031, e-mail: evilhansen@hotmail.com

Steen ”Fynbo” Hansen

Suppleant

Tlf.: 4222 1948, e-mail: steenfynbo@gmail.com

Suppleant

Niels E. Rolin
Tlf.: 2323 2052, e-mail: nielsrolin@hotmail.com

Præsidiet
Formand
Oberst Jens Hvid Lønborg
Næstformand Oberstløjtnant Per Lorenz Hinrichsen
Rigspolitichefen Jens Henrik Højbjerg (varetages af vicepolitiinspektør Verner Petersen, Kolding Politi)

Generalmajor Flemming Mathiasen
Brigadegeneral Peter Kølby Pedersen
Oberst Kurt Bache
Oberst Kurt Mosgaard
Oberst Palle Mikkelsen
Oberst Niels Hartvig Andersen, Danmarks Veteraner

Ambassadører
Robert K. Jakobsen

Lorenz Asmussen

- 31 -

Bent Agger

Den Danske Internationale Veteran Organisation
Protektor H.K.H. Prins Joachim
Niels Hartvig Andersen/Landsformand Danmarks Veteraner
Danmarks Veteraner er først og fremmest en veteranorganisation, der på en tidssvarende og
saglig baggrund forsøger at være veteranernes talerør overfor samfundet og samtidig en traditionel soldaterforening for personer, som har været udsendt i internationale missioner. Derudover er vi også veteranernes eneste frivillige repræsentant i det nordiske samarbejde mellem
veteranerne og Danmarks repræsentant i World Veterans Federation.
Som soldaterforening skaber vi rum og aktiviteter for alle udsendte, hvad enten det har været
under FN, NATO, EU, OSCE eller et nationalt mandat, som man har været udsendt under.
Samtidig er det Danmarks Veteraner, der driver Veteranstøtten, der tager hånd om de heldigvis
meget få veteraner, som har brug for hjælp og støtte efter deres udsendelser, herunder naturligvis også deres pårørende. Veteranstøtten finansieres af Forsvaret gennem Danmarks Veteraner,
samt frivillige donationer.
Vores formål går bl.a. ud på at skabe og vise anerkendelse for vores medlemmer, holde minde
dage i respekt for vores faldne og skabe plads og rum for alle veteraner så de under trygge og
passende rammer kan mødes og fordybe sig i oplevelserne sammen – eller skabe nye oplevelser sammen. Til det har vi 19 lokalforeninger (og flere er på vej) fordelt over hele landet – så
der er altid en lokalforening i nærheden af dig.
Danmarks Veteraner er en del af landets veteranpolitik og fast høringspart i alle veteranspørgsmål. Vi har et godt samarbejde med Forsvarsministeriet, Forsvaret, Forsvarets Veterancenter, kommunerne og mange andre frivillige organisationer og foreninger, som gør noget for
vores veteraner.
Om dit ønske ”bare” er at være medlem af en soldaterforening sammen med andre veteraner
og dermed støtte den gode sag eller du aktivt ønsker at arbejde med og for veteraner, er Danmarks Veteraner stedet og jeg vil derfor opfordre dig til at blive medlem af foreningen. Så vil
du kunne deltage i alle vores aktiviteter, parader og møder over det ganske land, samt modtage
vores blad Baretten med mere.
Hvis du ikke allerede har modtaget Forsvarets Veterankort med mange gode rabatmuligheder
eller 1948-medaljen hjælper vi dig gerne med dette. Besøg endelig vores hjemmeside:
www.danmarksveteraner.dk eller www.veteranstøtten.dk for nærmere oplysninger. Her kan du
se vores mange fine aktivitetstilbud og her kan du også finde din kontaktmulighederne til din
lokalafdeling.
Sluttelig vil Danmarks Veteraner og Veteranstøtten gerne ønske FN Museet tillykke med 25års jubilæet. Godt gået!
Vi betragter museet som lidt af ”vores eget” – I fortæller på smukkeste vis alle veteranernes
historie.
Med stor veteranhilsen
Niels Hartvig Andersen
Landsformand
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