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Hilsen fra Museets Formand 
 

Af formand Per Amnitzbøl 

Rasmussen 

 

FN Museet i Frøslevlejren – Dan-

marks Internationale Veteranmuse-

um ønsker alle i og omkring museet 

et godt og velsignet nytår. Det være 

sig de mange støttemedlemmer, alle 

kustoderne og præsidiet samt besty-

relse. 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 

vore ”historieskrivere” – alle jer der 

har valgt at gøre tjeneste i de nuvæ-

rende missioner – vore kommende 

historier og fundament i FN Museet 

– Danmarks Internationale Veteran-

museum. 

 

Trist start på året: 

Den 14. februar om morgenen 

modtog vi meddelelsen om, at vores 

protektor H.K.H. prins Henrik var 

sovet ind. Det har altid været en stor 

glæde og ære for FN Museet, at have 

netop H.K.H. Prins Henrik som pro-

tektor. I de over 22 år prinsen påtog 

sig protektionen af FN Museet, har 

der været adskillige royale besøg på 

museet og altid med en stor viden og 

engagement fra protektors side. Be-

søgene fandt oftest sted når den 

kongelige familie holdt ferie i Grå-

sten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved H.K.H. Prins Henriks bort-

gang var der en del medieopmærk-

somhed, hvor vi fik lejlighed til at 

udtrykke vores glæde over protek-

tors arbejde og værdien af at have en 

kongelig protektor, for et museum 

som vores. Derfor er det også vore 

håb at Kongehuset vil være os venlig 

stemt, ved en revurdering af alle 

prinsens protektioner. 

 

Efterfulgt af et stabilt museums 

år: 

Efter vores rekordår i 2016 og 

vores store flotte 25-års jubilæum 

2017, vidste vi godt at det ikke kun-

ne blive ved med at gå frem. Den 

fantastiske sommer er ikke muse-

umsvejr, derfor kan vi kun glæde os 

over alene at have mistet 8 % af gæ-

sterne, mod mange museers tilbage-

gang på over 20 %. Det endelige be-

søgstal blev 15.100 glade gæster. 

Vores støttekontingents-masse er 

gået 5 % tilbage, medens der er 

komme flere personlige støtter til. Vi 

er nu oppe på over 580 støttemed-

lemsskaber, fordelt over alle katego-
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rierne. Her kan vi godt gøre det bed-

re i 2019. 

Til gengæld har vi igen sat om-

sætningsrekord, hvilket i stor ud-

strækning skyldes vores voksende 

samarbejde med Danmarks Vetera-

ner og deres nylige afholdte 50-års 

jubilæum. Det samlede billede vil 

blive fremlagt til årets generalfor-

samling, der er fastsat til lørdag den 

30. marts 2019. 

 

Fremtidens Frøslevlejr: 

Det ser ud til at fremtidsplanerne 

for Frøslevlejren ændre karakter, 

nok mest med udgangspunkt i at det 

tager tid, at modne tankerne og fi-

nansieringen af de mange flotte ideer 

om lejrens fremtid.  

Det syntes nu med stor sikkerhed 

også at betyde, at barak 46 (FN Mu-

seet) ikke bliver taget ned, men får 

lov at fortsætte. 

Det er vi naturligvis meget glade 

for, selvom vi også var parate til at 

indgå i nye lokaliteter i lejren. Vores 

interne udfordringer ligger fortsat i 

den manglende plads til kommende 

aktiviteter. 

 

Tættere samarbejde med Dan-

marks Veteraner: 

Det tætte samarbejde med Dan-

marks Veteraner og deres lokalfor-

eninger fortsætter og er i 2018 blevet 

cementeret med et praktisk samar-

bejde omkring deres medaljepote-

følge og merchandise i forbindelse 

med deres 50-års foreningsjubilæ-

um. Et samarbejde vi værdsætter 

meget og som fortjener en særlig 

plads i denne nytårshilsen. 

 

Museumsåret 2019: 

Efter halvandet år med særudstil-

lingen om KFUMs Soldatermission 

– som nu rykker videre i museums-

verdenen – bliver der plads til noget 

nyt. Så da der kom bud fra ”nogle” 

Tuzla folk fra 1994, var det næsten 

en gave til os. Derfor kommer der et 

tema om den tid. Vi er også klar til 

den længe annoncerede Mali udstil-

ling. Den vil blive kombineret med 

en udvidelse af Namibia udstillin-

gen, hvor vi har modtaget nogle me-

get spændende souvenirs fra, der 

fortjener en eksponering. 

På den elektroniske formidling 

kommer der nogle tiltag med missi-

onsfakta, fra samarbejdet med Mo-

numentskomiteen Kastellet og de 

mange indslag fra Udsendt-af-

Danmark med 365 fortællinger, der 

fremstår som en samlet historie-

skrivning om veteranverdenen.  

Så fokus flytter sig fra økonomi-

en til formidlingen af veteranernes 

historier! 

 

Tak til samarbejdspartnerne:  

Mange fortjener en Nytårshilsen 

og en tak for indsatsen og samarbej-

det i året der gik. Jeg vil tillade mig 

at fremhæve Danmarks Veteraner, 

KFUM Soldater-mission, Frøslevlej-

rens Efterskole, Monuments Komi-

teen på Kastellet, Udsendt af Dan-

mark, Forsvarets Museumskommis-

sion, Veterancentret i Ringsted, 

Rigspolitichefen og Veteranstøtten. 
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I har sammen med mange andre 

fortjent en stor tak for 2018 – vil 

glæder os til at fortsætte de gode re-

lationer i 2019. 

Bestyrelsens ønsker og forhåb-

ninger for 2019 går på at gøre det 

endnu mere attraktivt at besøge FN 

Museet, samt at udbygge antallet af 

de mange støttemedlemmer til mu-

seet. Vær med i en succes – skaf et 

nyt støttemedlem! 

En særlig tak til alle kustoder og 

frivillige: 

Jeg er fuld af beundring og re-

spekt for jeres indsats. I har alle 

bakket fuldt op om vores flotte sæ-

son. Tak til vore støttemedlemmer, 

vore kustoder, vores præsidie og vo-

res bestyrelse. 

Velkommen til museumssæson 

2019. 
Per Amnitzbøl Rasmussen  

formand 

 

Hilsen fra formand for præsidiet 
 

Af oberst Jens Hvid Lønborg 

Chef for Operationsstaben ved For-

svarskommando 

Først og fremmest et godt nytår 

til jer alle støttemedlemmer, besty-

relse, kustoder og præsidiet, der igen 

i 2018 har ydet en stor og meget 

værdifuld indsats for vores museum.  

Når man læser formandens be-

retning, så er det svært at få armene 

ned og resultaterne taler jo deres ty-

delige sprog. 

Set fra præsidiet er det meget 

positivt, at museet til stadighed ud-

vikler sig, herunder at også den nye-

re historie bliver fornemt repræsen-

teret på museet. Det er med til at sik-

re, at museet forbliver et bærende 

element i formidlingen af den dan-

ske militærhistorie fra de seneste 

godt 70 år, så vi til stadighed er rele-

vante og interessante ikke bare for 

en snæver kreds af de meget interes- 

 

serede, men også har gode mulighe-

der for at komme ud til et bredere 

publikum, der for manges vedkom-

mende jo primært kan relatere sig til 

nogen af de seneste års missioner 

rundt i verden. 

I præsidiet ser vi som altid frem 

til at bakke omkring kommende til-

tag og ideer, som bestyrelsen og de 

mange andre gode kræfter omkring 

museet måtte komme op med.  

Vi ser frem til et spændende 

2019 og er sikre på, at vi igen får et 

rigtig godt år.   

Med venlig hilsen  

Jens Hvid Lønborg 
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DANCON Operation Inherent 

Resolve, Irak 
 

I Anbar ørkenen 200 km vest 

for Bagdad yder danske soldater 

hver dag en stor indsats for at 

sætte de irakiske sikkerheds-

styrker i stand til at opretholde 

sikkerhed og stabilitet. 

 

Tekst og fotos af Public Affairs Offi-

cer, KN Rasmus Franck 

 

Det er stadig mørkt, da instruktø-

rerne og Force Protection enheden, 

de såkaldte Guardian Angels kører 

ud af lejren. De er tidligt oppe, for 

træningen starter med det første 

dagslys. Det er nødvendigt at starte 

tidligt, for solen skal ikke have været 

oppe ret længe, før temperaturerne 

når et niveau, der besværliggør træ-

ningen. I august måned er dagstem-

peraturer omkring 45-50 grader ikke 

ualmindelige og det varme vejr fort-

sætter langt ind i efteråret.   

Ankommet til træningsområdet 

afsøger Guardian Angels terrænet. 

Det er deres opgave at sørge for sik-

kerheden for såvel de danske trænere 

som de irakiske soldater. Trænerne 

klargør til dagens lektioner og lige 

omkring solopgang dukker irakerne 

op til træning. De irakiske soldater 

får kontrolleret id-kort, våben og ud-

rustning og så går træningen i gang. 

Efter et kort oplæg og forevisning 

fra de danske instruktører får elevak-

tiviteten frit løb og instruktører og 

tolke retter og vejleder. 

Uddannelsen af de irakiske sik-

kerhedsstyrker foregår på den store 

Al Asad Air Base, der ligger ude i 

Anbarørkenen, ca. 200km fra Bag-

dad. Inde på flybasen ligger Camp 

Havoc, den amerikansk ledede lejr, 

hvor de danske soldater er indkvarte-

ret sammen med vores koalitions-

partnere.      

I 2014 sendte Danmark det første 

hold soldater afsted på Operation 

Inherent Resolve. Det er et træ-

ningsbidrag, hvor hovedopgaven er 

at sætte de irakiske sikkerhedsstyr-

ker i stand til at nedkæmpe ISIL og 

opretholde sikkerhed og stabilitet 

inden for landets egne grænser. I det 

danske bidrag indgår også et træ-

ningsteam fra hvert af de baltiske 

lande, som Danmark har en lang tra-

dition for forsvarsmæssigt samarbej-

de med. 

 

  

Undervisning ved terrænbord 
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Feltskydning 

Der undervises i klassiske soldater-

færdigheder; skydning, førstehjælp 

og krigens love. Men også mere spe-

cifikt målrettet irakernes behov; 

Checkpoint operationer og forhold 

over for vejsidebomber og improvi-

serede sprængladninger. Seneste 

skud på stammen er en grundlæg-

gende instruktøruddannelse, der 

gradvist skal sætte udvalgte irakiske 

soldater i stand til selv at planlægge 

og forestå træningen.  

Den helt afgørende forskel på 

uddannelse derhjemme og træningen 

i Irak er anvendelsen af tolke. Det 

kræver en indarbejdet forståelse og 

koordination mellem instruktør og 

tolk. Udover sprogofficerer deltager 

der et antal civil-militære tolke i 

missionen, hvoraf flere stammer fra 

Irak. De yder et stort bidrag i forhold 

til at nedbryde de sproglige og kultu-

relle barrierer og filtre, der naturligt 

opstår i mødet mellem danskere og 

irakere. Et andet effektivt redskab er 

de relationer instruktørerne opbyg-

ger med deres elever. De irakiske 

soldater er heldigvis ikke uden hu-

mor, hvilket passer godt med den 

danske tilgang til træningen. 

De irakiske soldater er en bredt 

sammensat flok. Unge, gamle, tykke 

og tynde. Ikke alle har gået i skole 

og det kan være svært for dem at 

holde koncentrationen, specielt i teo-

retisk funderede lektioner. Men de 

danske soldater er fleksible og dyg-

tige til at formidle deres faglighed. 

Derfor har langt størstedelen af lek-

tionerne et praktisk tilsnit, der passer 



- 7 - 

 

godt til irakerne, som er vant til at 

bruge deres hænder og er dygtige til 

det. Og det motiverer. 

Det er Ruder 4 kompagniet fra 

Jydske Dragonregiment i Holstebro, 

der opstiller kernen af Hold 8 i form 

af trænere og sikringsdeling. Men 

for at træningsbidraget overhovedet 

kan virke, råder DANCON OIR og-

så over en bred vifte af logistiske og 

administrative kapaciteter inde i lej-

ren. I Hovedkvarteret sidder specia-

lister fra andre dele af Hæren og en 

enkelt fra Hjemmeværnet, som un-

derstøtter træningsdelen med hver 

deres kompetencer. Vedligeholdelse 

og reparation af køretøjer, konstruk-

tion af lejr- og træningsfaciliteter, 

logistik og transport, drift af IT-

systemer, læge, feltpræst og militær 

politi. Og naturligvis KFUM’s Sol-

daterhjem. Alt sammen vigtige ele-

menter i forhold til at få missionen 

til at køre.  

 

 

Mortertræning 

 

1. søndag i advent på Soldaterhjemmet 

Irak er et land, der har været pla-

get af krig i flere generationer, se-

nest i kampen mod ISIL. Det har sat 

sig dybe spor, både i infrastrukturen, 

men især også i befolkningen. Det er 

et land, der er ved at genopbygge sig 

selv og fra irakisk side sætter man 

stor pris på den danske indsats i for-

hold til at uddanne og træne sikker-

hedsstyrkerne. For at nå i mål, er der 

behov for sikkerhed og stabilitet. 

Ved at uddanne og træne de irakiske 

soldater og dermed hæve niveauet, 

bidrager de danske soldater til netop 

dette.  

 Derfor er det danske trænings-

bidrag til Operation Inherent Resol-

ve en indsats, der stadig giver særde-

les god mening. 

 

Er du tilmeldt betalingsservice? 

Husk at opgive din nye adresse ved flytning. 



- 8 - 

Fra FN-soldat i Gaza til brugs-

uddeler på Fur  
Bragt i bladet Furnyt onsdag d. 08. 

februar 2012 

Af  Nederby@1  

FurNyt er taget på besøg hos An-

ton Simonsen, der bor i et hus på 

Nørre Madsbadvej på Fur. I perio-

den 1964 – 1987 var han brugsudde-

ler på Fur.  Men ud over den historie 

har han også en anden historie at for-

tælle. En historie, der foregår langt 

fra Danmark.  For godt 50 år siden 

blev Anton Simonsen udsendt til 

Gaza som dansk FN soldat 

FurNyt er taget på besøg hos An-

ton Simonsen, der bor i et hus på 

Nørre Madsbadvej på Fur. I perio-

den 1964 – 1987 var han brugsudde-

ler på Fur.  Men ud over den historie 

har han også en anden historie at for-

tælle. En historie, der foregår langt 

fra Danmark.  For godt 50 år siden 

blev Anton Simonsen udsendt til 

Gaza som dansk FN soldat. 

Da Anton var tre år gammel, 

flyttede forældrene, der var land-

mænd, fra Sønderholm til Agger-

sund. Da Anton var 15 år gammel, 

kom han i lære i Brugsen i Mans-

trup, der ligger 8 kilometer syd for 

Fjerritslev. Tanken om selv at blive 

landmand havde aldrig tiltalt ham. 

I 1958 blev han udlært og året 

efter blev han soldat i Nørre Uttrup  

 

Anton Simonsen 

nord for Ålborg. Tjenestetiden var 

dengang 16 måneder. Derefter tog 

han et job i Hvalpsund Brugsfor-

ening i 7 – 8 måneder.  En dag så 

Anton i avisen, at forsvaret søgte 

frivillige, der ville lade sig udstatio-

nere i Gaza, og han lagde billet ind. 

Den politiske forhistorie var kort 

fortalt denne: 

I 1956 nationaliserede Egyptens 

stærke mand, Gamal Abdel Nasser 

Suez kanalen i sin kamp for at gøre 

landet til en magtfaktor i Mellem-

østen.  Dette førte til en væbnet kon-

flikt med England, Frankrig og Isra-

el, der besatte Sinai og Suezkanalen. 

Resultatet blev international høj-

spænding og sluttelig blev FN solda-

ter blev sat ind som en stødpude 

https://furnyt.dk/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=64:nederby1&Itemid=787
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mellem egyptere og israelere. Denne 

styrke deltog Danmark i, og de før-

ste soldater drog af sted i slutningen 

af året 1956. 

Midt i august 1960 kom der be-

sked om, at han skulle møde i Jæ-

gersprislejren den 5. september 

klokken 12. 

 

Fra Jægerspris-lejren. 

Den næste halvanden måneds tid 

i Jægersprislejren gik med at forbe-

rede sig. Starten var hård. Første af-

ten var de indkaldte så ømme af da-

gens strabadser, der blandt andet in-

deholdt lægeundersøgelse og to vac-

cinationer, at de måtte hjælpe hinan-

den af tøjet, da de skulle i seng. An-

ton skulle sammen med seks andre 

deltage i et madlavningskursus. Der-

ud over skulle de deltage i skyde-

øvelser og fysisk træning. De fik og-

så et kursus i at dele sol og vind lige-

ligt mellem israelere og egyptere, 

samt lære nogle ord på arabisk. 

Den 18. oktober oprandt dagen, 

hvor de tog af sted med fly fra Ka-

strup. Første mellemlanding var i 

Rom. Det næste mål var Beirut, 

hvorfra det gik videre i små fly, der 

kunne rumme 30 personer.  Var der  

 

Side fra en ordbog, som FN-soldaterne 

fik udleveret. 

varmt i Beirut, så var det dog for 

intet at regne for varmen i El-Arish, 

der var den nærmeste by til rejsens 

mål: RAFAH-lejeren. 

Omvæltningen fra livet omkring 

Hvalpsund Brugs var slående. På vej 

ind til lejren, der var 7 kilometer i 

rundkreds, gik folk og vogtede får 

og geder og nogle få kameler var der 

også. Inden for pigtråden skulle de 

danske soldater bo sammen med in-

diske, canadiske og norske soldater.  

I lejren var 7 biografer og 2 kirker 

og 125 huse og rundt om den, var 

der store udkigstårne med projektø-

rer, der kunne oplyse hele landska-

ber. Omkring 850 arabere arbejdede 

hver dag i lejren.  

Anton kom til at bo i et hus med 

plads til 20 mand og allerede den 20. 

oktober 1960 klokken 7 om morge-

nen kom han og hans kammerater på 

deres første vagt. 

Området var kontrasternes sted. 

Når de var ude langs ”Linjen”, der 

var et pigtrådshegn, der markerede 

grænsen mellem egypterne og israe-

lerne, kunne de se bønder på den 
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egyptiske side høste med segl, mens 

de på den israelske side høstede med 

store mejetærskere. Israel fik nemlig 

tilskud fra Amerika, der gjorde, at de 

kunne investere i gødning og maski-

ner. 

Et af højdepunkterne under det 

lange ophold var, da Danmarks 

udenrigsminister Jens Otto Krag og 

hans kone Helle Virkner den 25. fe-

bruar 1961 besøgte lejren. Alt var på 

den anden ende. I messen, hvor An-

ton arbejdede, skulle der gøres klar 

til at servere te og snitter. Præcis på 

den annoncerede tidspunkt, ankom 

udenrigsministeren og frue sammen 

med den danske ambassadør i Cairo, 

der også havde sin frue med. Repræ-

sentanter for det egyptiske militær 

var der også. Efter at udenrigsmini-

steren have inspiceret æreskompag-

niet, var det tid til te og snitter. 

Anton mindes, at araberen Macdi 

Mahani, der hjalp til i messen, abso-

lut ville servere for udenrigsmini-

sterfruen. Det fik han lov til. Tilslut 

fik alle lov til at fotografere. 

Oplevelser var der mange af, i de 

seks måneder opholdet varede. Be-

søg i Jerusalem, Alexandria, pyra-

miderne og krigsskuepladsen ved El-

Alamain gav alle indtryk, som fæst-

nede sig på nethinden og i den dag-

bog, som Anton nøje noterede ned i 

under hele opholdet. Hjemme i 

Danmark havde Anton været en ak-

tiv håndboldspiller, og i lejren blev 

der arrangeret en DANOR-turnering. 

Der lykkedes at blive nummer to. At 

de ikke blev nummer et, kan stadig 

her 50 år efter ærgre Anton. 

 

Omtale i en arabisk avis af udenrigs-

minister Krags besøg i Gaza 

Den 19. april var det slut. Turen 

gik i fly igen mod Danmark. Den 25. 

april blev udrustning og gevær afle-

veret og den 27. april 1961 var An-

ton igen civilist. Få dage efter ringe-

de de fra Brugsen i Vester Vandet 

ved Thisted, at uddeleren stod og 

manglede en førstemand. Dermed 

var Anton Simonsen igen tilbage på 

”brugs-sporet”. Et par år senere blev 

han brugsuddeler på Fur, men det er 

jo en helt anden historie. (forkortet 

af redaktionen på årsskriftet). 

0702.2012 

 redaktionen@furnyt.dk 

mailto:redaktionen@furnyt.dk
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Besøg i Fødselskirken i Betlehem. An-

ton stående til højre 

 

 Hold 9 foreviget i Jerusalem Lufthavn 

 

Udklipsbøger og en dagbog ført under 

opholdet fortæller historien om tiden 

som FN-soldat i Gaza 

 

Særudstilling om Mali 
 

Mali udstillingen kommer i et par eta-

per. 

Vi åbner et afsnit om FN styrken i 

Mali, der tager udgangspunkt i landet, 

kulturen og den danske indsats. Vi 

regner med at komme lidt omkring 

C130J Hercules-flyet, Force Com-

mander generalmajor Michael Lolles-

gaard, Jægerkorpset og Hjemmevær-

nets opgaver i landet. 

På længere sigt er det planen at lave et 

selvstændigt afsnit om missionen. 

 

Fotokollage fra Jægerkorpsets 

tjeneste i Mail 2016. 
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Hilsen fra Danmarks Veteraner 
 

 

Af Danmarks Veteraners Landsfor-

mand Niels Hartvig Andersen 

 

Danmarks Veteraner takker igen 

i år FN-museet og alle museets med-

lemmer for et godt veteransår i 2018.  

Det er dejligt at se, at det meget høje 

besøgstal ikke var en enlig svale, og 

det vidner om, at der fortsat er man-

ge nye og gamle veteraner og deres 

pårørende og mange ”civile”, der 

endnu ikke har set den fantastiske 

samling af minder fra de mange mis-

sioner, som de danske veteraner har 

været udsendte i gennem de sidste 

71 år. Også økonomien tegner lyst, 

så det er naturligt, at Danmarks Ve-

teraner og Veteranstøtten gerne vil 

fortsætte og udbygge det gode sam-

arbejde i det nye år. Hvem vil ikke 

gerne være med til en succes?  

FN-Museets overtagelse af op-

gaven med at indkøbe, administrere 

og sælge Landsforeningens medaljer 

har vist sig som en stor succes for 

begge parter. Godt set af FN-

Museets bestyrelse. Det er en ren 

”win – win- udvikling”. Dem må vi 

have nogle flere af. 

Stor tak og respekt til FN-

Museets udstillingshold, der farer 

hele landet rundt og viser ikke kun 

produkter for FN-Museet frem, men 

også er supergode repræsentanter for 

Danmarks Veteraner og Veteranstøt-

ten. Det har giver mange nye med-

lemmer til Danmarks Veteraner og 

mange gode snakke om Veteranstøt-  

 
 

tens muligheder for at hjælpe vete-

raner, der normalt ikke er en del af 

veteranverdenen. Det værdsætter vi.  

Og det beviser jo tydeligt, at hvis 

man ”kommer ud af hulen”, er der 

mange, der gerne vil i kontakt med 

alle os, der har et godt budskab.  

Danmarks Veteraner takker 

mange gange for den fine tale, som 

Præsidiets Formand, Oberst Jens 

Lønborg overraskede os med ved 

Danmarks Veteraners 50 års jubilæ-

umsparade i Fredericia. Det var ikke 

planlagt fra vores side, men et godt 

og positivt indslag. Ikke mindst fordi 

jeg ved samme lejlighed fik overrakt 

FN-Museets fødselsdagsgave. 200 

stk. gavekort på hver kr. 250,- til 

køb i FN-Museets shop, som efter-

følgende er delt ud til vores lokal-

foreninger og Veteranstøtten, da det 

er her, at indsatsen for veteranerne 

og deres pårørende udkæmpes 24/7.   

Danmarks Veteraner glæder os 

til at være med til at indvie Informa-

tionscenteret i Kastellet til efteråret, 

hvor FN-museet spiller en meget 

vigtig rolle i arbejdet med at finde de 

rigtige ting, finde de rigtige historier 

og få dem dokumenteret, så Informa-

tionscenteret kan blive endnu en 
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stjerne på veteranhimlen. Respekt 

for det store arbejde, som FN-

Museet også gør i denne sammen-

hæng.  

Danmarks Veteraner har med si-

ne nu 3.225 betalende medlemmer 

aldrig været flere og det tager vi som 

et udtryk for, at vi er på rette spor 

med at forny os og indrette os til de 

specielle forhold, der hersker i dag 

på foreningsområdet. Vi kan sagtens 

blive flere og det gør vi bl.a. ved at 

tilbyde indmeldelsesåret ganske gra-

tis, så vi kan overbevise nye med-

lemmer om, at kontingentet på kr. 

380,- om året er givet godt ud. Vi 

kan sammen med Veteranstøtten til-

byde masser af aktiviteter i Danmark 

og i udlandet. Jeg vil derfor opfordre 

dig til at blive medlem af landsfor-

eningen, hvis du ikke allerede er det. 

Så vil du kunne deltage i alle vores 

aktiviteter, parader og møder over 

det ganske land, samt modtage 

Danmarks eneste veteranmagasin 

Baretten, der udsendes 6 gange om 

året.  

Veteranstøtten har heller aldrig 

gennemført så mange aktiviteter for 

veteraner, som det skete i 2018 og vi 

fortsætter med at finde på nye spæn-

dende og udfordrende aktiviteter. I 

2019 vil vi for første gang tilbyde en 

gensynstur til KOSOVO, hvor mere 

end 9.000 har forrettet tjeneste. 

Hjælpen til at etablere Veteranca-

feer, hvor der nu er 40 i hele landet 

og Pårørendegrupper, hvor der p.t. er 

5, fortsætter, da vi tror på, at jo flere 

steder, hvor veteraner kan mødes og 

uforpligtende kan få talt ud med hin-

anden, giver pote for den enkelte.  

 

Vores nuværende 22 lokalfor-

eninger fordelt over hele landet – og 

på Færøerne – sikrer dig, at der altid 

er en lokalforening i nærheden af 

dig. Besøg gerne vores hjemmesider: 

www.danmarksveteraner.dk  eller 

www.veteranstøtten.dk  for nærmere 

oplysninger. Her kan du se vores 

mange fine aktivitetstilbud og her 

kan du også finde dine kontaktmu-

ligheder til din lokalforening og 

indmeldes blanketten. Du kan også 

følge os på Facebook: Danmarks 

Veteraner og/eller Veteranstøtten. 

Vi betragter fortsat FN-Museet, 

som lidt af ”vores eget” – I fortæller 

på smukkeste vis alle veteranernes 

historie.  
Med stor veteranhilsen  

Landsformand Niels Hartvig Andersen 

   

 

 

Den Danske Internationale Veteran Organisation 

Protektor H.K.H. Prins Joachim 
 

http://www.danmarksveteraner.dk/
http://www.veteranstøtten.dk/
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Donering af artefakter til FN 

Museet. 
 

Af Niels Andersen, Leder Arkiv på 

FN Museet  

 

FN Museet lever af og ånder for 

artefakter (fysiske-, skriftlige-, bille-

delige effekter) som beskriver og for-

tæller historie om tidens (både for- 

og nutidige) missioner og især det 

deltagene personel. 

Overvejende dele at museet be-

står af sådanne artefakter hjembragt 

fra igangværende og afsluttede mis-

sioner – overvejende af personel der 

har gjort tjeneste i den ene eller an-

den mission i kortere eller længere 

perioder. 

Alle donationer der gives til mu-

seet modtages meget gerne. Intet er 

for ubetydeligt eller for småt til at 

blive modtaget af museet, idet vores 

politik er at det donerede kan, sam-

men med andre ved museet værende 

artefakter, være den sidste brik i en 

ellers ukendt eller endnu ikke fortalt 

historie. 

Donationer af økonomisk art er 

IKKE omhandlet af dette skrift. 

Museet modtager næsten alt, dog 

ikke våben, ammunition eller ammu-

nitionsdele. 

Museet modtager en donation til 

museets uigenkaldelige ejendom. 

Museet har fuld råderet over enhver 

donation og kan anvende det mod-

tagne efter museets egen bestemmel-

se. Der er ingen garanti for at mod-

tagne artefakter bliver anvendt i mu-

seets udstillinger. Doneringer vil ofte 

gå på arkiv til registrering, for heref-

ter at henligge indtil de evt. vil indgå 

i en ny eller opdateret udstilling. Mu-

seets har ret til at videreformidle 

modtagne genstande til 4. mand/eller 

museum. 

Museet udsteder en kvittering for 

modtagne artefakter til giver/Donor. 

Museets kustoder kan – og skal -  

til enhver tid modtage, registrere og 

udstede museets officielle kvittering i 

forbindelse med en overdragelsesfor-

retning for artefakter doneret/givet af 

3. mand. Proceduren for overdragel-

sen fremgår af museets kustodemap-

pe. I forbindelse med denne forret-

ning vil donor/giver blive spurgt om 

adkomstretten til de aktuelle artefak-

ter. Afslutningsvis vil donor og ku-

stode begge kvittere på overdragel-

seskvitteringen. Kustoden tager her-

efter et kopi af overdragelsesdoku-

mentet og tilsikrer efterfølgende at 

donor modtager det originale ek-

semplar af den udfyldte overdragel-

seskvittering og lader kopi følge de 

donerede artefakter til registrering i 

museets arkiv.  
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Person/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, Jan Søgaard, Randers C 

Andersen, Niels, Christiansfeld 

Andersen, Søren Iver, Skanderborg 

Andersen, Eigil D., Bjerringbro 

Andersen, Niels, Odder 

Andersen, Erik, Vallensbæk Str 

Andersen, Bendt, Espergærde 

Andersen, Jørgen, Hjørring 

Andersen, Tom, Hadsund 

Andersen, Hans Ole, Vemmelev 

Andersen, Jørgen Nyboe, Roskilde 

Andersen, Gert Lødrup, Ølsted 

Andersen, Christian, Nykøbing M 

Andersen, Hans Jørgen, Slagerup 

Andersen, Karl Ladegaard, Brædstrup 

Andersen, Annelise, Ballerup 

Andersen, Martin, Tjele 

Andersen, Niels Verner, Skals 

Andreasen, Torben, Søborg 

Andreasen, Per, Tranbjerg    

Anker, Jonni, Nyborg 

Antonsen, Ricard, Storvorde 

Asmund, Mogens, Aabenraa 

Asmussen, Lorenz, Christiansfeld 

Autzen, Finn, Hjørring 

Axelsen, Ib, Odder 

Bach, Preben, Gandrup 

Bach, Kirsten, Odense N 

Bache, K., Næstved 

Bach-Larsen, Johnny, Viborg 

Bagge, Nils Ulrik, Jyderup 

Bak, Egon, Nordborg 

Bang, Anders, Hornslet 

Bartholomæussen, Finn, Hobro 

Bartnik, Knud, Ejstrupholm 

Bejer, Kristian, Havndal 

Berlin, Poul, Rønne 

Berner, Bjarne, Glamsbjerg 

Bertelsen, Kjeld, Hørning 

Bertram, Rene, Frederiksberg 

Bjerrum, Erik, Brørup 

Bjoland, Magne, Rådal 

Bjørn, Preben, Grindsted 

Bjørnbæk Nielsen, Jesper,  

Bylderup Bov 

Blyme, Erik, Sakskøbing 

Bonfils, Peter, Vadum 

Born, Niels, Hillerød 

Brodersen, Palle, Bredsten 

Bruhn, Tommy, Holstebro 

Bryld, Henning Bering, Taastrup 

Buhl, John, Hals 

Bundgaard, Knud, København S 

Busk, Hubert, Helsingør 

Buur, Niels, Ryomgård 

Bæk, Hugo og hustru, Odder 

Bøttern, Rene Ganzhorn, Fredericia 

Bøvling, Hans, Frederikssund 

Carlsen, Margrethe, Vejle 

Carlsen, Henrik Tissot, Næstved 

Carstensen, Lars. København Ø 

Carstensen, Poul, Ranum 

Christensen, Orla L. og Birthe, Børkop 

Christensen, Egon Højris, Solbjerg 

Christensen, Elvin, Bolderslev 

Christensen, Tony, Assens 

Christensen, John, Vinderup 

Christensen, Erland, Hvidovre 

Christiansen, Ole, Klarup 

Christiansen, Ronny, Nørresundby 

Christiansen, Michael, Brovst 

Christiansen, Johnny, Vadum 

Christoffersen, Henry L., Horslunde 

Clausen, Jørgen og Ellen, Thorsø 

Clausen, Per, Frederiksberg C 

Cramer, Jesper, Gilleleje 

Dalby, Leo, Litichoro, Grækenland 

Dall, Peter H, Sønderborg 

Dalsgaard, Jens Peter, Randers SV 

Damkjær, Ole, Hillerød 

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 

Dyrehauge, Hartvig, Langeskov 

Ekman, Arne, Bagenkop 

Elmbek, Martin, Nykøbing F 

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 

Frederiksen, Steen, Vordingborg 

Frederiksen, Mogens, Fredericia 

Frederiksen, Peder A., Vallensbæk Str 

Frederiksen, Viggo, Horsens 

Funk, Jens, Tårs 

Graversen, Hans H., Brabrand 

Graversen, Per, Brøndby 

Gudmundsen, Bo, Århus 

Gundersen, Grete, Hjallerup 

Hagesen, W. Helmer, Skive 

Haglund, Torben, Tyskland 

Hansen, Sten, Karup J 

Hansen, Jan Flemming, Køge 

Hansen, Mona og Hans, Løsning 

Hansen, Lars, Ebeltoft 

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, Lise, Brabrand 

Hansen, Erik, Holbæk 

Hansen, Erik T., Herning 

Hansen, Jens, Nærum 

Harder, Tommy, Stenløse 

Hartvig Andersen, Niels, Næstved 

Haugesen, Mogens, Frederikshavn 

Heide, Geert, Skovlunde 

Helgesen, Jørgen von, Varde 

Helsø, Jesper, Ølstykke 

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 

Holt Jessen, Per, Gråsten 

Hopwood, Katja, Ranum 

Horsted, Ebbe, Kruså 

Hou, Jens, Skanderborg 

Hougaard, Jens, Bjerringbro 

Hove, Vagn Erik, Stenløse 

Hove, Villy, Holstebro 

Hovgaard, Lars, Nykøbing F 

Hvenegaard Christiansen, Jørn, 

Vordingborg 

Hyldahl, Brian, Sunds 

Høg, Hans, Herlufmagle 

Høgh, Flemming, 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 
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Jacobsen, Palle, Frederiksberg 

Jacobsen, Leif, Frederikssund 

Jakobsen, Arne, Hornsyld 

Jakobsen, Ole Hjortshøj, Risskov 

Jensen, Grethe og Ib, Nykøbing F 

Jensen, Erling, Korsør 

Jensen, Svend Erik, Herning 

Jensen, Jørgen Holmgaard, Vejle 

Jensen, Frank Kjeldsgaard, Harlev J 

Jensen, Jens Peder, Ansager 

Jensen, Kurt "Fuzzy", Maribo 

Jensen, Birger Bo, Aalborg 

Jensen, Kjeld, Eskilstrup 

Jensen, John Ole, Næstved 

Jensen, Kurt, Kalundborg 

Jensen, Jan Faber, Nyborg 

Jensen, Jørn Johannes, Bredsten 

Jensen, Torkild Lange, Løgstrup 

Jensen, Inge  Bruun, Nykøbing SJ. 

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, Christian Thorup, Næstved 

Jensen, Mogens, Jyderup 

Jensen, Jens, Skanderborg 

Jensen, Svend Erik, Farsø 

Jensen, Bent, Vejle 

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, Poul Sloth, København V 

Jørgensen, Edith Holstener, 

Vordingborg 

Jørgensen, Hans Jørgen, Tørring 

Jørgensen, Leif, Maribo 

Jørgensen, Johs. Th., Aarup 

Jørgensen, Jens Morten, Viborg 

Jørgensen, Helge, Kirke Hyllinge 

Jørgensen, Sven Philip, Hørsholm 

Kamstrup-Jacobsen, R., Gentofte 

Kastrup, Timmi, Herning 

Kirel, Flemming, København Ø 

Kirkegaard, Jørn, Skanderborg 

Kjær, Jannik, Hundslund 

Kjær, Kaj Jensen, Hellerup 

Kjær Hansen, Birger, København K 

Kjærgaard, Henning, København V 

Klausen, Ib, Svendborg 

Klausen, Bjarne Therkel, Uldum 

Klausen, Erik, Viborg 

Klit, Jørn og Herdis, Silkeborg 

Knold, Jørgen Andersen, Middelfart 

Knudsen, Gert Thisted, Esbjerg V 

Knudsen, Susanne, Tylstrup 

Knudsen, Poul Erik, Rødby 

Knudsen, Knud, Ansager 

Knudsen, Kaare Hvass, København Ø 

Kohsel, Svend, Jerup 

Korshøj, Peder, Rødkærsbro 

Kovacs, Michael Arnold, Odense NØ 

Kragh, Poul, Storvorde 

Krebs Lange, Jens Christian, Haderslev 

Kristensen, Ernst, Hobro 

Kristensen, Knud Erik,  

Kongens Lyngby 

Kristensen, Ole Manstrup, Brønderslev 

Kristensen, Jesper, Viborg 

Kristensen, Egon, Rødding 

Kristiansen, Peder Alsted, Ølstykke 

Kristoffersen, Karl, Nykøbing SJ. 

Krogh, Hans, Svendborg 

Kromose, Finn, Kokkedal 

Kræpping, Erik, Højbjerg 

Kulle, Alex, Strøby 

Kullenberg, Peter, Køge 

Kølby, Peter, Søborg 

Lambert, K. A., Ringsted 

Lange, Maja og Wilhelm, Sønderborg 

Larsen, Thor Cuno, Regstrup 

Larsen, Mogens Birch, Næstved 

Larsen, Frank, Stege 

Larsen, Finn B, Ishøj 

Larsen, Poul Venbjerg, Erslev Mors 

Larsen, Mogens, Slangerup 

Larsen, H. From, Frederiksværk 

Larsen, Bent, Assens 

Larsen, A. K., Hvidovre 

Larsen, Aage, Faaborg 

Larsen, Knud B.  

Larsen, John, Juelsminde 

Larsen & Nielsen, Jørgen Emdal & 

Gudrun Faarbækl, Odense N 

Lauridsen, Benny, Fredericia 

Lauridsen, John, Oksbøl 

Laursen, Carl Chr., Hinnerup 

Laursen, John Søkær, Gedved 

Laustsen, Michael, Aalborg 

Lehn Toft, Carsten, Odense N 

Leimand, Jørgen Bo, Næstved 

Leuenhagen, Michael Quist, Tjæreborg 

Levisen, Gert, Frodba 

Lind, Elise, Ans By 

Lindersgaard, Leif, Padborg 

Lindholm, Hans, Gistrup 

Lohmann, Preben, Augustenborg 

Lorentzen, Kristian Pihl, Ans By 

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 

Madsen, Leif Nørskov, Aabybro 

Madsen, Frank, Esbjerg 

Madsen, Gudmund, Næsteved 

Madsen, Aage, Silkeborg 

Madsen, Jens Hardy, Dragør 

Madsen, Palle, Karup j 

Madsen, Palle, Borre 

Madsen, Jens, Odense S 

Madsen, Erik, Aalborg Øst 

Magnussen, Henrik, Virum 

Meyer, Jürgen S., Løgumkloster 

Meyhoff, Erik, Struer 

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 

Møller Petersen, Steen, Viborg 

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, 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, Bent, Slangerup 

Nielsen, Niels J., Lemming 
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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. Bjerregaard, Tønder 

Nielsen, Hans Jørgen, Bagsværd 

Nielsen, Finn, Hasselager 

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, Kjeld, Eskildstrup 

Olsen, Vagn, Lejre 

Ottosen, Henning, Aarre 

Ourø, Per, Næstved 

Pagh, Mogens, Jyderup 

Pedersen, Michael Henrik, Vejle 

Pedersen, Frede Mørch, Sønderborg 

Pedersen, Johannes, Humble 

Pedersen, Ole Stokholm, Billund 

Pedersen, Niels Erik, Randers C 

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, Erik Frank M. Kleist, 

København SV 

Petersen, Mikael Kongstad, Vonge 

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 

Primdahl, Søren, Ukendt 

Præst, Jørgen 

Qvist, Troels C., Rødekro 

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, Verner, Rødby 

Rasmussen, Inge og Per A.,  

Væggerløse 

Rasmussen, Helge, St. heddinge 

Rasmussen, Søren, Korsør 

Rasmussen, Viggo, Sulsted 

Reedtz, Rasmus, Horsens 

Riis, Jørgen, Bjerringbro 

Ring, Christian, Store fuglede 

Risager, Vagn, Allinge 

Rode, Jens, København Ø 

Rolin, Niels, Spøttrup 

Rosenørn, Charlotte, Gentofte 

Røn, Per Christian, Roskilde 

Rønberg, Kristian, Ansager 

Rønnov, Bent, Haderslev 

Sandorf, Gorm Gerstenfeldt, Kastrup 

Scheerer, Werner, Grenaa 

Schmidt, Nis, Hvalsø 

Schmidt, L.C. Hans, Vadum 

Schmidt, Willi, Næstved 

Schneider, Peter, København N 

Schollert, Axel Hofmann, Them 

Schou, Ole, Vordingborg 

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 

Stausholm, Palle, Hasselager 

Steenild, Karl Ole, Kruså 

Steffensen, Steffen V., Horsens 

Storm, Jens, Millinge 

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, Lystrup 

Sørensen, Leo, Grenaa 

Sørensen, Jan, Padborg 

Sørensen, Robert, Samsø 

Tamberg, Just, Vejle Øst 

Temmesen, Poul B., Odense S 

Terndrup, Henning, Frørup 

Therkelsen, Erik, Vejle 

Thomsen, Peter, Grenaa 

Thor, Edgar, Fårevejle 

Thuesen, Per S., Slagelse 

Tiede, Jan Henrik, Næstved 

Tommerup, Svenaage, Faaborg 

Tonsgaard, Mads, Nykøbing M 

Tornvig Christensen, Arne, Hørsholm 

Tranberg, Peter, Hellerup 

Valbæk, Ib, Thorsø 

Vang, Gunnar, Bramming 

Veicherts, Nicolas T, København Ø 

Veje, Randi, Rønne 

Vestergaard, Ernst, Tjele 

Vindekilde, Jens, København K 

Vistisen, Niels K, Thisted 

Volis, Morgan, Herning 

Warming, Christian Wibro, Nivå 

Warming, Klaus, Holstebro 

Weismann, Johnny, Frederiksværk 

Wernersen, John, Randers NØ 

Westergaard, Otto, Hørning 

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  

Zeplin, Steen, Hellerup 

Ødorf, Stig, Espergærde 

Ølund, Erik, Malling 

Ørhem, Flemming, Glostrup 



- 18 - 

FN Museets venner 
 

FN Observatørerne  
fra Syrien 

E-COY, UNPROFOR 4, 
Kroatien 

OBS RECCE, C-COY,  

Cypern hold 23, 24, 25 & 26 

Troldmandsforeningen,  

Kokkina 

Konstabelmessen,  

Varde kaserne, FN julefrokosten 

Kokkina hold 21,  

Cypern 

Charlie Klubben af 1989 

Veteran Rejser 2015 

B-COY,  

Cypern hold 55 og 56 

HQ CJTF OIR 2015 

 

 

 

FN Museets Varesalg 
 

Varesalget satte igen rekord. 

Med endnu en rekord gik årets varesalg 

rigtig godt. Med masser af vare på hylder-

ne, bl.a. nye foreningsslips, nye blazer-

mærker, nye vognmønter og særlig to helt 

nye Mindemedaljer, gik det over al for-

ventning igen. 

Samarbejdsaftalen med Danmarks Vete-

raner og ikke mindst deres 50-års jubilæ-

um i oktober, kan tillægges årets gode re-

sultat. Få hele regnskabet på generalfor-

samlingen og kig ind på vores webshop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmarks Veteraners 50 årsjubilæ-

umsmedaljesæt 225 kr.  

FN slips 240 kr.  

Alle priser er excl. porto 

    
 

 
Blazermærke 

160 kr. 

Strikhue 

100 kr. 

Valmue 

40 kr. 

Gulsløjfe 

50 kr. 

Flag pins 

30 kr. pr. stk. 
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"Nordsjælland" 
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Danmarks Veteraner 
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"Næstved & Omegn" 
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Politiets Blå Baretter 

 

 

Husk generalforsamlingen 

Lørdag d. 30. marts 2019, kl. 13.00. 
 

Scan QR-koden med din 

Smartphone og se indkaldelsen 
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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 

 

 

mailto:kasserer@fnmuseet.dk
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European Advisory Mission to 

Ukraine 
 

Af Verner Pedersen  

 

Jeg har siden november 2017 

været udsendt til EU missionen i 

Ukraine; European Advisory Missi-

on to Ukraine. Missionen er en del 

af EU’s støtte til Ukraine efter den 

såkaldte Revolution of Dignity, som 

skete i 2014, hvor op mod 1 million 

mennesker samledes og demonstre-

rede mod præsidentens forsøg på at 

trække Ukraine tættere på Rusland 

og væk fra EU. Dette til trods for, at 

flertallet af befolkningen gerne så en 

meget tættere tilknytning til EU og 

Europa i øvrigt.  

Politi og sikkerhedsstyrker blev 

sat ind mod befolkningen og vold-

somme demonstrationer og sammen-

stød med sikkerhedsstyrker og politi 

bølgede frem og tilbage. Det hele 

kulminerede på Maidan-pladsen i 

hovedstaden Kyiv, hvor der blev an-

vendt finskytter i forsøget på at sky-

de demonstrationslederne. Det 

hemmelige politi satte ild til bygnin-

gen, hvor demonstranterne havde 

indrettet hovedkvarter. Flere hund-

rede blev dræbt og det hele endte, da 

præsidenten tog den halve statskasse 

med sig og flygtede til Rusland, hvor 

han bor i dag.  

Tilbage stod en befolkning, som 

havde dyb mistillid til alle myndig-

heder og politikere i særdeleshed. 

 
 

Ukraine havde siden sin selvstæn-

dighed i 1991 kun svagt ændret sig 

væk fra sovjetisk systemtænkning og 

offentlig administration, så det nye 

styre bad EU om støtte og hjælp til 

at udvikle og genopbygge den civile 

sikkerhedssektor. Det som man i 

EU-sprog kalder Civilian Security 

Sector Reform. (CSSR) Og dermed 

blev EUAM-Ukraine født i decem-

ber 2014.  

 

Mandat. 

Mandatet for missionen er at yde 

strategisk rådgivning til lovgiverne 

og myndighederne med henblik på at 

forandre og udvikle den civile sik-

kerhedssektor til europæiske stan-

darder og til efterlevelse af menne-

skerettighederne. Missionen arbejder 

ud fra 3 spor: 

1. Strategisk rådgivning, lige fra det 

lovforberedende arbejde til udvik-

lingen af strategier for politienheder 

og retsvæsen. 
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2. Støtte og ”hands-on” rådgivning til 

myndighederne i forbindelse med 

implementering af reformerne.  

3. Koordinering og samarbejde med 

øvrige lande og missioner, der støt-

ter Ukraines reformer. Herunder og-

så koordinering med lande, som har 

bilaterale aftaler med Ukraine.  

Ukraine er et kæmpestort land ca. 

16 gange så stort som Danmark, og 

der er næsten 1.500 km fra øst til 

vest. Der bor ca. 46 mill. mennesker 

i landet. I løbet af efteråret 2015 stod 

det klart for missionen, at man ikke 

kunne gennemføre mandatet alene 

fra hovedkvarteret (HQ) i Kyiv, og 

det blev derfor besluttet at oprette en 

regional tilstedeværelse (RP) i Lviv i 

vest og i Kharkiv i øst. Disse to 

Field Offices blev oprettet i løbet af 

2016 med en forventning om, at det 

måske var lettere at gennemføre re-

former længere væk fra hovedsta-

den, hvor tingene kunne være mere 

konkrete og ikke under så kraftig 

politisk indflydelse. Det viste sig at 

holde stik og i 2018 åbnede missio-

nen endnu et kontor og denne gang i 

Syd, i Odessa.  

 

Ukraine.  

Ukraine er en slags forbundsstat 

som Tyskland. Der er 24 Oblast (re-

gioner) som har delvis selvstyre. 

Regionen er inddelt i rayons og 

kommuner og en rayon består af fle-

re kommuner. Oblast’en ledes af en 

guvernør, som er øverste politiske 

ansvarlig for den regionale statsad-

ministration.  Guvernøren er udpeget 

af præsidenten og repræsenterer 

denne i regionen. Dertil er der et re-

gionsråd eller parlament, der består 

af folkevalgte politikere bosiddende 

i regionen. Disse øger politisk ind-

flydelse på ledelsen af regionen.  

Guvernøren og den tilhørende 

administration har ansvar for natio-

nale regeringsbeslutninger bliver 

implementeret på regionalt niveau. 

Man har således bla. myndighed 

over politi og sikkerhedsstyrker, li-

gesom ansvar for den civile og mili-

tære sikkerhed på regionalt niveau. 

 

Hvad jeg laver i Kharkiv. 

Jeg leder missionens kontor i 

Kharkiv og har ansvaret for at lede 

og koordinere implementeringen af 

Missionens Mandat mellem de loka-

le myndigheder og HQ. Kontoret er 

fortsat midlertidigt indrettet på et 

hotel, hvor vi har lejet de to øverste 

etager. Vi håber i løbet af foråret at 

kunne flytte til en mere permanent 

bygning. Vores kontor er bemandet 

med internationale og nationale ek-

sperter inden for Missionens 5 prio-

ritetsområder: 

1. Human Ressource Management. 

Rette udnyttelse af de menneskelige 

ressourcer og sikring af relevant ud-

dannelse. 

2. Kompetence-afklaring mellem 

myndigheder, hvilket ansvar og op-

gaver skal der placeres hos de en-

kelte myndigheder og organisatio-

ner. Desuden Myndighedsafklaring 

i straffesagskæden. 

3. Community Policing, implemente-

ring af et demokratisk tænkende po-
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liti, der udøver sine opgaver i fæl-

lesskab med de lokale samfund. 

4. Criminal Investigation, implemente-

ring af et egentligt kriminalpoliti. 

5.  Public Order. Implementering af 

den Skandinaviske model for sik-

kerhedsmyndighedernes koncepter 

til håndtering og sikring af borger-

nes ret til at demonstrere mv. Kendt 

i Danmark som det Mobiltaktiske 

Indsatskoncept.  

Vi er organiseret med både en ek-

spert/rådgiver fra EU og en ekspert 

fra Ukraine ansat på samme område, 

så de udgør et team i par. Det giver 

nogle utrolige fordele under reform-

arbejdet at kunne drøfte kommende 

tiltag med en national ekspert. 

Desuden arbejder vi på tværs med 

anti-korruption, menneskerettighe-

der og ligestilling mellem kønnene. 

Det vil sige, at i alle vores projekter 

og aktiviteter sætter vi disse 3 områ-

der på agendaen, når det kan være 

relevant.  

 

Arbejdsmetoder og aktiviteter.  

Ud fra de nationalt aftalte pro-

grammer og strategier samarbejder 

vi med de lokale myndigheder, såle-

des, at jeg mødes med øverste chef-

niveau og det politiske niveau, hvor 

vi aftaler rammen omkring vores 

støtte eller aktivitet.  Eksperterne/ 

rådgiverne mødes derefter med det 

operative niveau og vejleder, støtter 

med implementeringen og vores 

kontor søger at koordinere det hele. 

Det har ofte vist sig, at vi har måttet 

støtte med konkret og praktisk un-

dervisning på forskellige områder, 

hvor der typisk ikke var tilstrække-

ligt know-how eller hvor vi ønsker 

at implementere helt nye metoder og 

lignende. Et eksempel herpå er gen-

nemførelse af Community Policing 

Concept.  

Politiet har over tid haft en rolle 

som statsmagtens forlængede arm, 

og hvor der blev brugt ressourcer på 

at kontrollere befolkningen og be-

skytte statsmagten. I Community 

Policing Concept løser politiets de-

res opgaver i et samarbejde med den 

lokale befolkning. For at komme 

hertil, har vi på tværs i landet priori-

teret 22 forskellige politidistrikter, 

hvor samtlige ansatte fra top til bund 

er blevet uddannet og trænet i de 

metoder, som vi i Vesten anvender 

når politiet og lokalsamfundet løser 

problemer i fællesskab. Konceptet 

har flere formål. Først naturligvis, at 

politiet forhindrer kriminalitet og 

efterforsker den begåede. Dernæst at 

skabe tillid mellem befolkning og 

myndigheder, og lære dem, at de har 

et fælles ansvar for at skabe tryghed 

og forebygge kriminalitet. Vi har 

afholdt lokale borgermøder med del-

tagelse af det lokale politi og kom-

munale myndigheder, borgmestre 

mv. På sådanne møder har vi forkla-

ret konceptet og taget fat omkring 

konkrete lokale problemstillinger 

som misbrug, vold, hærværk, ind-

brud og tyverier og anvendt pro-

blemløsningsmodeller til at vise, 

hvordan det lokale samfund i fælles-

skab med politiet kan finde frem til 

selve årsagen for problemet og der-

ved løse det en gang for alle. Det 
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handler i høj grad om at opbygge 

tillid, så borgerne tør stå frem og 

fortælle politiet det, det ved omkring 

problemerne. Og dernæst at forene 

de lokale kræfter i kampen. 

 

 

Meeting with Police General 

 

Tværfagligt myndighedssamar-

bejde har hidtil ikke været sat i sy-

stem. Generelt har de enkelte myn-

digheder lagt planer og strategier 

inden for eget område, og ikke tænkt 

meget over, hvordan strategien på-

virkede andre myndigheder, eller 

hvad disse i det hele taget lavede. 

Lokalt har dette betydet meget 

snørklede sagsvandringer mellem 

myndighederne i straffesagskæden. 

Lige fra internt i politiet mellem 

operative og efterforskere og mellem 

politi, anklagemyndigheden og dom-

stolene. For at udvikle tværfagligt 

samarbejde og skabe effektive sags-

gange har vi nedsat en arbejdsgrup-

pe; Permanent Conference Group, 

der består af ledende medarbejdere 

fra politiet, anklagemyndigheden og 

domstolene. Første opgave for grup-

pe er at beskrive straffesagens gang 

fra anmeldelse til domfældelse, hvil-

ket i sig selv er en øjenåbner. Vi hå-

ber med denne gruppe at kunne ska-

be betydelige mere effektive sagsfor-

løb og skabe tillid og samarbejde på 

tværs mellem myndighederne.  

 

Inddragelse af befolkningen. 

Den regionale statsadministration 

udarbejder hvert andet år en strategi 

om forebyggelse og bekæmpelse af 

kriminalitet, samt forebyggende sik-

kerhedsforanstaltninger. Som et for-

søg fik vi i december 2017 det lokale 

parlaments godkendelse til, at strate-

gien også skulle bygge på ønsker og 

prioriteter fra befolkningen. Inden-

rigsministeriets lokale Universitet 

(politiuniversitet) blev sat på opga-

ven med at lave en offentlige under-

søgelse (survey), dels om befolknin-

gens tillid til myndighederne mv., 

men også om hvilke opgaver bor-

gerne syntes myndighederne skulle 

prioritere. Ud af de mange forslag 

blev der valgt 6 områder, som nu er 

prioriteret i strategien.  

1. Forebyggelse og bekæmpelse af 

vold og uro på offentlige steder. 

2. Forebyggelse og bekæmpelse af 

indbrud i beboelse. 

3. Forebyggelse af ungdomskriminal-

itet. 

4. Menneskerettigheder i arresthuse og 

fængsler, samt anti-korruption. 

5. Færdselssikkerhed og trafikafvi-

kling. 

6. Forbedringer af politiets respon-

stider. 

Vi forslog en ny metode til im-

plementering af disse 6 områder, og 

skabte 6 tværfaglige arbejdsgrupper 
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hver med deltagere fra Det Nationale 

Politi, Patrulje-Politiet, Anklage-

myndigheden, Statsadministrationen, 

efterretningstjenesten og politiuni-

versitetet. Hver arbejdsgruppe har 

fået et af prioritetsområderne med 

detaljerede beskrevne mål med hen-

blik på, at man tværfagligt løser op-

gaven. Denne fremgangsmåde har 3 

formål: 

1. At indfri målene inden for de en-

kelte prioriteter 

2. At skabe tværfagligt samarbejde 

3. At inddrage borgere, foreninger, 

NGO’er i løsningerne.  

Vi havde kickoff i april 2018 og 

efter en noget træg start, hvor 

EUAM-kollegerne måtte løbe det 

hele i gang – over flere gange, er vi 

nu rigtig godt i gang i alle 6 arbejds-

grupper. I næsten alle grupper har de 

lokale gruppemedlemmer nu overta-

get styringen af arbejdet, og der er 

skabt gode samarbejdsrelationer 

mellem deltagerne fra de forskellige 

myndigheder. Fra begyndelsen af 

september er civile foreninger, 

NGO’er blevet inddraget i flere pro-

blemløsninger.  

For at fremme denne udvikling 

har vi fra vores lokale kontor skabt 

et mødeforum mellem myndigheder 

og det civile samfund, Kharkiv Fo-

rum for Community Safety, som vi 

arrangerer en gang om måneden. Til 

disse møder er der repræsentanter fra 

alle myndigheder og vi har inviteret 

en række NGO’er og såkaldte civil 

society organisations. Møderne af- 

 

Kharkiv Legal Forum 

 

holdes som et forum, hvortil der er 

ét overordnet emne til debat. Som et 

eksempel fremlagde politiuniversitet 

resultaterne fra seneste survey over 

befolkningens tillid til myndighe-

derne mv. Resultaterne og den an-

vendte metode til dataindsamling 

blev drøftet af deltagerne i det fælles 

forum. På denne måde blev der skabt 

åbenhed omkring, hvordan myndig-

hederne bliver målt på tilliden i be-

folkningen. Dernæst fremlagde en af 

de deltagende borgerforeninger re-

sultaterne fra en lokal undersøgelse 

af borgernes tillid til de lokale myn-

digheder og politikerne i en kommu-

ne. Det gav anledning til meget de-

bat frem og tilbage, og masser af er-

faringsudveksling. Ved hjælp af så-

danne møder stræber vi efter at ska-

be åbenhed, dialog og tillid mellem 

myndigheder og befolkning.  

 

Forventninger til 2019. 

2019 venter nu forude og jeg 

glæder mig til at se den fortsatte ud-

vikling, men også til at komme hjem 

til familien, og selvom jeg har End 

of Mission ved udgangen af maj, hå-

ber jeg at det lykkes at få skabt en 
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mere effektiv sagsforløb i straffesa-

ger, og jeg ser frem til at sætte gang 

i ny uddannelse for politiets håndte-

ringer af større events. Vi forventer 

at skulle uddanne adskillige hundre-

de politi ‘er i det Mobile Indsatskon-

cept, uddanne og træne føringsele-

mentet, afholde øvelser og ikke 

mindst støtte og vejlede dem i udar-

bejdelse af konkrete operationspla-

ner, hvor de skal anvende de nye til-

lærte metoder i praksis. Jeg ser også 

frem til at få sat mere turbo på im-

plementeringen af et egentligt kri-

minalpoliti, hvor de såkaldte efter-

forskere smelter sammen med det 

operative element.  Og endelig ser 

jeg frem til at se resultatet af forårets 

Survey-undersøgelse over befolk-

ningens tillid til myndighederne. Jeg 

håber, at vi omsider kan se en posi-

tiv udvikling. 

Min tid i Kharkiv har budt på 

deltagelse i spændende arrangemen-

ter som Kharkiv International Eco-

nomic Forum, hvor Ukraines præsi-

dent holdt tale om Ukraines handels-

samarbejde med EU og udvikling i 

øvrigt, Kharkiv Internationale Legal 

Forum, hvor Internationale eksperter 

gav bud på, hvordan man skal påvir-

ke både lovgivningen og kulturen i 

samfundet, hvis korruption skal be-

kæmpes effektivt.  

Som leder af et internationalt 

kontor har jeg fået mange invitatio-

ner til at deltage aktiviteter og recep-

tioner og i december havde jeg for-

nøjelsen af at holde foredrag for 

nogle ambassadører og delegerede 

fra Europa. De ville gerne høre om 

vores aktiviteter og bud på den frem-

tidige udvikling. Så aktiviteterne i 

missionen er mangeartede, og det er 

godt at se den store interesse, der 

vises fra de fleste EU-lande i at støt-

te og hjælpe Ukraine med dets man-

ge og nødvendige reformer. 

 

Ukrainere, reformer og rådgivere. 

Det er som altid fantastisk spæn-

dende at være i mission, og Ukraine 

er et land med meget lang historie. 

Befolkningen er generelt venlig og 

imødekommende og mange synes 

det er spændende at tale med en ud-

lænding, om end de færrest taler et 

fremmedsprog som engelsk. Denne 

mission er fuldstændig anderledes 

end mine 5 hidtidige udsendelser, 

fordi vi her arbejder med etablerede 

myndigheder, som har et ønske om 

udvikling og forandring. Vores sam-

arbejdspartnere er generelt velud-

dannede professionelle, som har fle-

re års erfaringer inden for deres felt. 

Men det er også tydeligt, at de er ved 

at være slidte af de mange år med 

reformer og Internationale krav og 

forventninger. Det stiller betydelige 

krav til de internationale eksperter, 

at de rent faktisk besidder et fagligt 

professionelt ekspertiseområde, som 

gør dem i stand til at undersøge tin-

genes tilstand og give faglig rådgiv-

ning til forbedringer og langsigtet 

udvikling. Desuden at have de rette 

menneskelige egenskaber, så de kan 

opbygge tillid og troværdighed – i 

linje med EUAM-Ukraine’s motto: 

Advising for Trust. 

Verner Pedersen
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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 Niels E. Rolin 
Tlf.: 2323 2052,  e-mail: ner@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 Elmer Lunding 
Tlf.: 2144 4031, e-mail: elmer@lunding.nu 

Suppleant Steen ”Fynbo” Hansen 
Tlf.: 4222 1948, e-mail: steenfynbo@gmail.com   

  

Præsidiet 
Formand 

Næstformand 

Oberst Jens Hvid Lønborg 

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 

Kommandør Kristian Haumann 

Landsformand Niels Hartvig Andersen, Danmarks Veteraner 
 

Ambassadører 
Robert K. Jakobsen - Lorenz Asmussen - Bent Agger - Jørgen Fried Pedersen  
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