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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
vore ”historieskrivere” – alle jer der
har valgt at gøre tjeneste i de nuværende missioner – vore kommende
historier og fundament i FN Museet
– Danmarks Internationale Veteranmuseum.

Støttemedlemsstrukturen
er
faldet lidt i antal og valuar. Det kan
vi til sammen godt gøre lidt bedre,
hvorfor vi har hyret en kartoteksfører
til bl.a. at sætte fokus på netop dette
område. Her kan vi alle gøre en indsats, da FN Museet praktisk talt fortælle om alle landets internationale
missioner – fortælle deres historie og
baggrund – et stykke unikt Danmarkshistorie. Faktisk fortæller FN
Museet hver enkelt soldats historie
til resten af befolkningen, helt gratis
for dem og for vores mange gæster i
museet. Derfor tror jeg også vi kan
trække flere støttemedlemmer til og
dermed i fællesskab sikre at det kan
fortsætte.
Det tredje element er økonomi
og drift, hvor vi igen kommer ud
med et beskedent overskud, ikke
mindst på grund af kioskens overskud, der doneres fuldt og helt til
museet og dets drift og udvikling.

2019 blev et stabilt og godt museums år:
Vi måler os normalt på antal
besøgende gæster, antal støttemedlemmer og så omsætningen og det
har vi også gjort i år 2019.
Ca. 17.000 gæster har besøgt
FN Museet, hvilket er gennemsnittet
over de sidste 5 år – et flot og stabilt
besøgstal. Det vil vi gøre alt for at
bevare og i bedste fald styrke.
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sendt af Danmark har produceret dem vil vi vise i en lille ny biograf
(vores PRE FAB) når sæsonen åbner
til april.

Fremtidens Frøslevlejr:
Her i Genforeningens år har
alle de begivenheder der skal ske,
med rette, fortrængt udviklingen af
Frøslevlejren. Vi kan glæde os over
al den fokus der sættes på Sønderjylland i 100-året for Genforeningen og
lade Frøslevlejren lidt i ro. FN Museet forbliver under alle omstændigheder i barak 46 – i mange år endnu.

Generationsskifter
Vi glæder os over at der komme flere og flere, som gerne vil prøve kustode- jobbet. Vi er samtidig
glade for, at vore mangeårige og trofaste kustoder gerne vil fortsætte så
længe helbredet holder. Der er altid
plads til begge slags! Vi ser nye kustoder med flere missioner bag sig
og den truende ledighed ved en nylig
pensionering – det tegner rigtig godt.
Hjertelig velkommen!
Det er samtidig vores pligt og
ønske, at gennemføre et generationsskifte i bestyrelsen, samtidig med at
vi sikre en kontinuiteten. Her oplever vi at flere simpelthen ringer og
siger at de gerne vil være en del af
arbejdet omkring FN Museet. Det er
fantastisk! Derfor vil I blive præsenteret for flere på den kommende generalforsamling, som vil kandidere
til bestyrelsen.
Jeg håber at kunne blive afløst
som formand i løbet af et til to år.
Der er allerede nu egnede kandidater
til posten. Personligt er det mit håb,
at jeg efterfølgende kan få lov at beskæftige mig med salget, og måske
med udstillingerne.

Salget og varesortimentet
Kiosken, webshoppen og arrangementssalget har nu nået et niveau som giver den nødvendige indtægt til museet og behøver ikke
yderligere udvikling eller ekspansion. Vi kan næppe magte mere og der
syntes ikke at være yderligere behov
for udbygning. Det betyder ikke at vi
skal gå i stå, men bare løbende sikre
og tilpasse udbuddet efter vores
medlemmers ønsker. Vi modtager
løbende ideer til sortiment og nye
produkter. Tak for det!
Museumsåret 2019:
Med en helt ny udstilling om
Mali, en udvidet Namibia udstilling
og en fornyelse af vores kioskområde, har der været mange nye tiltag i
2019. Se vi lidt frem så har vi meget
snart en nyt afsnit om en kampvognsbesætning i Tuzla. Samtidig
bliver det også begyndelsen på en
mere elektronisk formidling af vore
udstillinger. I de planer kommer uddrag af alle de fortællinger, som Ud-

Tak til samarbejdspartnerne:
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museet. Vær med i en succes – skaf
et nyt støttemedlem!

Mange fortjener en Nytårshilsen og en tak for indsatsen og samarbejdet i året der gik. Jeg vil tillade
mig at fremhæve Danmarks Veteraner, Frøslevlejrens Efterskole, Monuments Komiteen på Kastellet, Udsendt af Danmark, Forsvarets Museumskommission, Veterancentret i
Ringsted og Veteranstøtten.
I har sammen med mange andre fortjent en stor tak for 2019 – vil
glæder os til at fortsætte de gode relationer i 2020.
Bestyrelsens ønsker og forhåbninger for 2020 går på, at gøre
det endnu mere attraktivt at besøge
FN Museet, samt at udbygge antallet
af de mange støttemedlemmer til

En særlig tak til alle kustoder og frivillige:
Jeg er fuld af beundring og respekt for jeres indsats. I har alle
bakket fuldt op om vores flotte sæson. Tak til vore støttemedlemmer,
vore kustoder, vores præsidie og vores bestyrelse. Og ikke mindst alle
familierne der stå bag!
Velkommen til
museumssæson 2020.
Per Amnitzbøl Rasmussen
formand

Danmarks aktuelle Internationale indsats

Koalitioner EU/PSF
NATO
FN

Kortet er taget fra Forsvarets hjemmeside (forsvaret.dk)
Med status pr. 1. februar 2020
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Hilsen fra formand for præsidiet
Af oberst Jens Hvid Lønborg
Chef for Operationsstaben ved
Forsvarskommando
Først og fremmest et godt nytår til jer alle støttemedlemmer, bestyrelse, kustoder og præsidiet, der
igen i 2019 har ydet en stor og meget
værdifuld indsats for vores museum.
øget tilgang og interesse hos nye kustoder, særlige med Balkan baggrund.

Præsidiet glæder sig over at
FN Museet på den ene side forstår at
fastholde de historiske missioner og
samtidig evner at få de nye og
igangværende missioner med ind.

I præsidiet ser vi som altid
frem til at bakke omkring kommende
tiltag og ideer, som bestyrelsen og de
mange andre gode kræfter omkring
museet måtte komme op med.

Det glæder mig ligeledes at det
er lykkedes at få knyttet tætte bånd
til det genopståede Slesvigske Fodregiment i Haderslev.

Vi ser frem til et spændende
2020 og er sikre på, at vi igen får et
spændende museums år.

Vi følger med stor interesse
bestræbelserne med at generationsskifte flere funktioner i bestyrelsen,
samtidig med at vi har noteret en

Med venlig hilsen
Jens Hvid Lønborg

Åbningstider i 2020
FN Museet er åbent
Fra d. 28. marts til d. 1. november
Fra kl. 09.00 – 17.00
Naturligvis med gratis adgang
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Danske soldater i kamp
Operation Storm - Danske soldater i kamp 4.- 6. AUGUST 1995
Moscenica Crossing
Af premierløjtnant-R N. L. Madsen, Danske Livregiment,
fra hjemmesiden UNPROFOR.dk
Under kampene mellem de stridende parter i det tidligere Jugoslavien blev
danske FN-soldater fanget i den kroatiske offensiv i august 1995. En dansk soldat blev dræbte og de voldsomme begivenheder har givet dybe sår i sjælen hos
dem, der var tættest på. Jeg var delingsfører i den deling, der bestred opgaven i
Moscenica Crossing, og jeg har i samarbejde med kompagnichefen, kaptajn C.
Holmfred, Danske Livregiment, skrevet denne beretning om begivenhederne.
Bataljonen var på beredskab
GRØN. Men kompagnichefen havde
befalet kompagniet på et beredskab
svarende til RØD. Flere soldater
mente, at kompagnichefen overreagerede, men han kaldte det intuition.
Vagter, observations- og kontrolposter var forstærkede. Den middeltunge mortersektion var i stilling i
kompagnilejren, ammunitionen var
oplagt, og nærforsvaret indøvet. I
Moscenica Crossing havde kompagnichefen og jeg gennemgået nærforsvars- og evakueringsplanerne. Vi
var klar fra kl. 00.01 den 4. august.

med den kommanderende officer i
Moscenica Crossing. Jeg videresendte meldingen til kompagnichefen og bataljonen og kørte ned til det
kroatiske kontrolpunkt. Her oplæste
en kroatisk forbindelsesofficer følgende: - "Please tell the commanding officer of DANBAT, JORBAT,
and UKRBAT to take your soldiers
to a safe place". Da jeg anmoder
ham om at uddybe denne melding,
sagde han blot: - "Shelter". Ved ankomsten til ND 40 videresendte jeg
meldingen til kompagnichefen og
bataljonen. Jeg befalede delingen
samlet i spiseafsnittet, og efter en
kort orientering gik vi i bunkerne og
de pansrede mandskabsvogne.

4. august 1993 - Optakten
Kl. 01.58. ND 44 meldte, at 28
kampklædte og svært bevæbnede
kroatiske soldater var gået ind i ZOS
(Zone of Separation). Det var det
første tegn på, at en kroatisk offensiv
var forestående. I den følgende time
blev den militære aktivitet i området
intensiveret.
Kl. 03.00. ND 44 meldte, at to
kroatiske officerer ønskede et møde
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Kl. 04.15. ND 44 meldte, at
der i østlig retning hørtes støj fra
bæltekøretøjer. Da de danske soldater forsøgte at observere i retning af
støjen, blev der fra kroatisk politi
med tegn og fagter tilkendegivet, at
de skulle gå i dækning. Samtidig
blev alt lys slukket i den retning,
hvorfra støjen kom. ND 46 meldte,
at der ikke var observeret nogen reaktion fra serbisk side.
Kl. 04.20. Enhederne i og omkring ZOS fik af bataljonen ordre til

at besætte nærforsvaret. Det skete
lydløst for ikke at skærpe serbernes
opmærksomhed.
Kl. 04.45. Bataljonen øgede
beredskabet i relation til "Rules of
Engagement". Jeg videresendte befalingen; først og fremmest til ND 44
og ND 46, hvortil der var feltkabelforbindelse, og hvor klart sprog
kunne benyttes. Under denne proces
meldte ND 44, at to kampvogne af
typen T-55 med høj fart kørte ind i
ZOS med retning mod ND 40.

Skitse af området ved delingslejren ND 40, der var placeret i tilslutning til den serbiske fabrik Finel. Vejen mod øst fører til den kroatiske by Sisak; mod vest fører vejen
til Petrinja, der var kontrolleret af serberne.

umiddelbart angribe gennem skoven.
Set fra et taktisk synspunkt, var det
en dårlig løsning at angribe langs
vejen med infanteri støtte af kampvogne.
Det viste sig dog hurtigt, at det
var netop, hvad kroaterne havde
planlagt. Flere kampvogne og mere
infanteri kom til. Kampvognene gik

Angrebet
Da de første kampvogne rullede forbi og ildforberedelsen begyndte, blev vi klar over, at nu var det
alvor, men vi var i tvivl om angrebets retning. Moscenica Crossing er
nærmest en ca. 1,5 km lang lige vej.
På begge sider af vejen er der mineret skov, så kroaterne kunne ikke
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i stilling og begyndte at beskyde de
serbiske stillinger på fabrikkens
grund. Herved blev serberne helt
vågne, og de besvarede ilden med
håndvåben og 82 mm morterer, der
blev affyret ca. 25 m fra ND 40.
Kl. 05.40. ND 46 meldte, at
granater og sprængstykker var slået
ned hele vejen rundt om posten. Generatoren var tilintetgjort af en fuldtræffer. Hvis ND 46 ikke skulle blive fanget mellem serberne og de
kroatiske angribere, skulle folkene
evakueres, inden kroaterne nåede
ND 40. Jeg anmodede derfor kompagnichefen om tilladelse til at evakuere. Kompagnichefen befalede: "Afvent ildpause og iværksæt".

manderende: "Han har en PNÆV!"
PNÆV er betegnelsen for et pansernærbekæmpelsesvåben. Forholdsordren i et sådant tilfælde er entydig.
Såfremt gruppen trues med et pansernærbekæmpelsesvåben, skal den
åbne ild med tungt maskingevær.
Næstkommanderende afgav herefter
følgende chokerende melding: "Han lægger an til skud. - Jeg afgiver varselsskud. - Funktioneringsfejl!" Det utænkelige var sket. På
trods af hyppig kontrol af maskingeværets funktion, ville det ikke skyde.
Det viste sig senere, at nogle
sprængstykker havde sat sig fast i
geværets vitale dele.
Få sekunder efter meldte
næstkommanderende: - "Han sigter
på mig. - Han sigter på mig". Jeg
beordrede ham til at frigøre øjeblikkelig. Den pansrede mandskabsvogn
bakkede med høj hastighed mod ND
40. Samtidig blev let maskingevær
sat i stilling på ND 46.
Da vi så, at serberne ikke uden
videre ville lade os frigøre ND 46,
gjorde kompagnichefen klar til at
iværksætte næste plan. Den omfattede frigørelse af ND 46 under indsættelse af Middeltung Mortersektion.
Kompagnichefen moniterede delingsnettet og befalede på kompagninettet. På den måde kan han følge
hele signaltrafikken i delingen og
befale i overensstemmelse med den
aktuelle situation.
Kompagnichefen befalede til
Middeltung Mortersektion: - "Klar
til skydning. - På kommando. - Tre
gange røg mod 46 S. - Skud. - Vent".
46 S var en serbisk stilling, forberedt

Evakuering af ND 46
Planen for frigørelse af ND 46
blev iværksat, præcist som indøvet
dagen før. Den ene pansrede mandskabsvogn kørte med delingens
næstkommanderende som vognkommandør de ca. 800 m ned til ND
46. I min egen pansrede mandskabsvogn kørte jeg ca. 25 m ned af vejen
for at vise vores tilstedeværelse for
serberne inde på fabrikken. Samtidig
kunne jeg støtte næstkommanderende og vise flaget for de kroatiske
styrker, som kunne tænkes at gå i
stilling på vejen. Denne manøvre
ville også forhindre kroaterne i at
tro, at næstkommanderendes mandskabsvogn var serbisk. Jeg observerede gennem lastlugen, men jeg blev
hurtigt tvunget til at lukke lugen,
fordi sprængstykkerne slog mod
vognen.
Pludselig meldte næstkom-
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som mål, og beliggende umiddelbart
vest for ND 46. Kompagnichefen
befalede herefter til mig. - "Klar til
at evakuere igen. - På din klarmelding udløser jeg indskydningen og
befaler dig fremad". Til mortersektionen befalede kompagnichefen: "Granat over rør. Jeg meldte klar til
at evakuere".
I det samme ringede bataljonschefen og befalede: - "Bliv i bunkeren på ND 46". Kompagnichefen
beordrede herefter: - "Stop. - Stop. Stop". Jeg beordrede herefter næstkommanderende tilbage til ND 40
og gav ND 46 ordre til at forblive i
bunkeren. Klokken var da 06.00 den
4. august.

at det var danskere og ikke serbere,
der skød mod dem, vinkede de til os
igen; antagelig for at gøre opmærksom på, at de blot ville ind i lejren
for at angribe serberne derfra. Sceneriet blev gentaget endnu en gang. På
trods af at vi åbnede ild med et tungt
maskingevær, lykkedes det denne
gang en kroat med et pansemærbekæmpelsesvåben at indtage en stilling i delingslejren, der var skjult for
vor observation.
Det var et dilemma! Skulle vi,
eller skulle vi ikke holde kroaterne
ude af delingslejren? Det var kun ét
af mange ubesvarede spørgsmål.
Skulle vi direkte nedkæmpe den
kroatiske infanterigruppe? Hvad
ville der ske, hvis serberne fik den
opfattelse, at danskerne ikke ydede
tilstrækkelig modstand mod kroaternes indtrængen? Ville det få følger
for den øvrige del af kompagniet i
Petrinja, der var serbisk kontrolleret?
Hvad kunne der gøres for at hjælpe
folkene på ND46?
Mens disse og mange andre
tanker for gennem hovedet på kompagnichefen og mig, fik jeg melding
om, at kroaterne forsøgte at trænge
ind i den nordøstlige ende af delingslejren. Jeg fik ordre til at affyre
varselsskud. I samme nu kører en
kroatisk kampvogn af typen T-55
med høj hastighed gennem trådhegn
og pigtråd ind i lejren, kanonen pegede mod én af vore pansrede mandskabsvogne, der straks rettede det
tunge maskingevær op i luften, mens
folkene vinkede og råbte til de støttende kroatiske infanterisoldater: "UN don't shoot. - UN don't shoot".

Overfaldet på ND 40
Kl. 06.20. Kroaterne gik i stilling med kampvogne og beskød den
serbiske stilling 46 S. En kroatisk
infanterigruppe forsøgte at trænge
forbi delingslejrens hovedvagt men
måtte opgive på grund af serbisk beskydning. Føreren for den kroatiske
infanterigruppe forsøgte at trænge
ind i ND 40 for at kunne angribe
serberne i flanken. Vi affyrede lysraketter og signalkugler mod dem
for at tilkendegive vores tilstedeværelse og for at gøre opmærksom på,
at de ikke skulle trænge ind på vort
område.
Kroaterne reagerede ved at
vinke til os, men de fortsatte med at
gøre klar til at rykke ind i lejren. Vi
afgav derefter varselsskud fra ND
40A og fra min pansrede mandskabsvogn. Det fik kroaterne til at
søge dækning. Men da de opdagede,
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Kampvognen retter herefter
kanonen mod ND 40A. Jeg råbte ud
over nettet til folkene, at de skulle
vifte med noget blåt. En dansk soldat
viftede som en gal med sit gevær
påsat den blå FN hjelm. Efter nogle
nervepirrende sekunder retter kampvognen kanonen mod fabrikken.

Vi opgav derefter at holde
kroaterne ude af delingslejren, og vi
trak os tilbage til den indre perimeter. Klokken var da 07.00, og vi
havde holdt kroaterne ude af lejren i
mere end 30 minutter. Yderligere to
kroatiske kampvogne gik i stilling i
lejren. Den ene tilintetgjorde med ét

skud lejrens tre generatorer og tanken med ca. 5.000 liter dieselolie.
Trykket fra granaten var så kraftigt,
at de kroatiske infanterisoldater blev
slynget omkuld, og kørerlugen på
min mandskabsvogn sprang op. Kl.
07.40 trak serberne sig tilbage, og
kroaterne fortsatte fremad.

pen på ND 46 ført til 46 S, da serberne ønskede at anvende ND 46
som kampstilling. Én af de danske
FN-soldater blev tvunget med tilbage til ND 46 for at vise, hvordan dysekanonen skulle betjenes. Her ladede han kanonen med en lysgranat og
opgav afstanden til 500 m. Afstanden var dog reelt 900 m! Serberne
affyrede kanonen, og umiddelbart
efter blev læskuret ved siden af ND
46 ramt af en kampvognsgranat. På
mirakuløs vis kom ingen til skade.
Kroaterne kom nærmere, og serberne skød med alt, hvad de havde. Efter en fuldtræffer blev de danske
soldater beordret over i en serbisk

Overfaldet på ND 46
På ND 46 havde situationen
udviklet sig dramatisk. Under beskydning meldte gruppeføreren: "Vi
bliver afvæbnet. - Vi bliver afvæbnet". Det var det sidste vi hørte fra
ham.
Efter afvæbningen blev grup-
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bunker. Efter yderligere to nedslag
tæt ved bunkeren stak serberne af.
Lidt efter ramte kroaterne 46 S
med en kampvognsgranat. Gruppeføreren, sergent Claus Gamborg, var
straks klar over, at bunkeren kunne
blive næste mål, og at hele hans
gruppe var i en meget udsat position.
Sergent Gamborg gik ud af bunkeren
i retning mod ND 46 svingende sin
blå FN-hjelm. Han nåede kun ca. 10
m ud, før en kroatisk kampvogn
nedkæmpede ham med en brisantgranat, der slog ned 3 m foran ham.
Umiddelbart efter nedslaget løb én
af gruppens medlemmer frem og
trak sergent Gamborg ind til vejsiden. Han konstaterede her, at sergent
Gamborg måtte være død. Gruppen
søgte herefter dækning bag bunkeren
i håb om, at det ville give større beskyttelse. De slap med overfladiske
skrammer.
Omkring kl. 09.00 nåede kroaterne ND 46. Her tog den danske
gruppe kontakt med kroatiske infanterister. Det tog kroaterne mere end
to timer at forcere de ca. 900 m.
Kroaterne mistede et ukendt antal
soldater , en kampvogn og et kampkøretøj. Serbernes tab blev ikke oplyst.

skabsvogn, mens jeg gik i stilling i
hovedvagten i min egen vogn.
Næstkommanderende meldte lidt
efter, at han kunne se den danske
gruppe fra ND 46. de kom med en
båre mellem sig. Jeg kørte frem og
overhalede
næstkommanderende,
der havde gjort holdt. Jeg mødte
gruppen ca. 100 m før ND 46, og jeg
så, at det var gruppeføreren, der lå
på båren. Jeg sænkede rampen, og
gruppen nærmest væltede ind i
mandskabsvognen med båren. Kampene var ved at blusse op igen, og
jeg fik hurtigt vendt vognen. Jeg
meldte til kompagnichefen, at gruppen fra ND 46 var evakueret, og at
sergent Gamborg var hårdt såret.
Kompagnichefen anmodede
bataljonen om forholdsordre. I den
aktuelle situation ville det være urealistisk at forvente øjeblikkelig hjælp
fra sanitetsdelingen. Vi kørte derfor i
fuld fart ud af området mod det
kroatiske hospital i Sisak, der var det
bedste alternativ. Vi nåede frem til
ND 44, selv om kroatiske soldater
forsøgte at standse os. En pansret
mandskabsvogn med en hastighed
på 60 km/h og armeret med tungt
maskingevær kræver ikke yderligere
argumenter!
En del af gruppen blev sat af
på ND 44. Her tvang jeg en modkørende kroatisk pickup ud i vejsiden.
Der var to soldater i vognen, og jeg
"overtalte" dem til at køre os til hospitalet.
Da vi trak båren over på bilens
lad, så jeg for første gang rigtigt på
sergent Gamborg, og jeg indså, at
han måtte være død. Jeg gav følgen-

Undsætningen
Under hele dette dramatiske
forløb havde kompagnichefen beordret mig til at observere mod ND 46.
Det var ikke muligt på grund af de
voldsomme kampe!
Da der opstod en ildpause, beordrede jeg næstkommanderende
frem mod ND 46 i en pansret mand-
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de melding til kompagnichefen: "Gamborg er færdig. - Der er ingen
tvivl". Jeg overlod herefter kommandoen samt den pansrede mandskabsvogn med besætning til delingsføreren fra hold 8. Sammen
med næstkommanderende fra ND 46
og de to kroatiske soldater kørte jeg
Gamborg til hospitalet i Sisak.
Vi kørte med høj hastighed
mod Sisak, mens mortergranaterne
faldt tæt på vejen. Da vi ankom til
hospitalet, kom der straks en kroatisk læge til stede. Han tog pulsen på
sergent Gamborg, trak på skuldrene
og markerede, at der ikke var mere
at gøre. Selv om jeg var klar over, at
sådan var det, begyndte en voldsom
vrede at vælde frem i mig. En voldsom vrede mod kroaterne, mod serberne og mod FN. Jeg afreagerede
ved at råbe og slå vildt om mig. Jeg
flåede mit FN-mærke af og væltede
noget inventar, der stod uden for
hospitalet. Det hjalp lidt. Hospitalspersonalet skred ikke ind. Jeg tror de
forstod mine følelser. Efter et par
minutter faldt jeg lidt til ro. Jeg ringede derefter til kompagniet og afgav en situationsmelding.
Turen tilbage til delingen foregik i en kroatisk ambulance. Det
var et brud på konventionerne, men
ambulancer var den eneste køretøjstype, der kørte mod fronten. Vi blev
sat af ved et beskyttelsesrum, hvor vi
blev nødt til at vente, fordi området
var under kraftig beskydning. Under
en ildpause blev vi transporteret det
sidste stykke tilbage i en pansret
mandskabsvogn fra min deling.

Psykologisk førstehjælp
Ved ankomsten til delingslejren var stemningen meget trykket.
Jeg var netop begyndt at afgive rapport om de seneste begivenheder til
kompagnichefen, da der pludselig
hørtes et kolossalt brag umiddelbart
syd for lejren. Sprængstykkerne
hamrede ind mod siderne af den
pansrede mandskabsvogn, og derefter begyndte det at regne ned over os
med cementblokke og betonstykker.
Det var en serbisk raket, der havde
ramt taget på fabrikken ca. 30 m fra
bunkeren. Raketten havde sprængt
ca. 50 m af taget og lavet et hul i betongulvet så stort, at der kunne stå
en beboelsescontainer dernede.
Ingen kom til skade ved raketangrebet, men det var en hård psykisk belastning for flere af folkene,
det skyldtes blandt andet, at vi alle
havde en formodning om, at vore
bunkere ydede effektiv beskyttelse
mod de angreb, vi kunne blive udsat
for. Raketangrebet viste, at det ikke
var tilfældet. Blandt andet derfor var
der brug for psykologisk førstehjælp
- især til gruppen fra ND 46. De
havde reelt været taget til fange, de
havde set deres gruppefører blive
dræbt, og de befandt sig fortsat i
livsfare. De blev fordelt i to bunkere
og fik hver en samtalepartner.
Jeg tog derefter en hurtig runde til de øvrige bunkere i ND 40 for
at se, om der var flere soldater, der
trængte til støtte. Jeg fandt fem, som
vi kørte ud til ND 44. Der faldt der
blot nogle mortergranater. Situationen taget i betragtning blev det ikke
betragtet som særlig farligt! Da vi
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kørte tilbage til ND 40, måtte vi lukke lugerne for at beskytte os mod
serbiske snigskytter.
Hen under aften den 4. august
var kroaterne kun rykket ca. 2 km
frem. Angrebet var tilsyneladende
gået i stå. det foruroligede os, vi for
ville nødig komme i klemme mellem
parterne igen. Jeg befalede i bund
for en evakuering, så vi kunne forlade lejren i løbet af 5 minutter. Da det
blev mørkt, satte vi lys på FNflagene på fabrikken. Det viste sig at
være en dårlig ide. Vi blev udsat for
et serbisk morterbombardement, og
vi mørkelagde straks hele lejren.

kom fløjtet og derefter nedslaget.
Jeg sad i min pansrede mandskabsvogn som vognkommandør, da
jeg hørte et kort fløjt efterfulgt af et
højt brag. Derefter så jeg, at der steg
røg op fra den venstre bunker, og jeg
kunne lugte brændte sandsække. Jeg
kaldte bunkeren, men ingen svarede.
Efter mange nervepirrende opkald
blev der svaret, at en mortergranat
havde ramt bunkeren og bortsprængt
to af de tre lag sandsække, og at alle
var uskadte og fattede. I en ildpause
udbyggede mandskabet dækningen i
fuldt omfang. Jeg har aldrig set konstabler arbejde så hurtigt! Kampene
fortsatte hele dagen.

5. august 1995 - Fuldtræfferen
Kampene blussede op igen om
morgenen kl. 05.00. Fra Sisak beskød kroatisk artilleri Petrinja by og
omegn. Umiddelbart efter begyndte
serberne at beskyde fabrikken. Vi
kunne høre, når skuddene afgik fra
Petrinja, og efter 20-30 sekunder

6. august 1995 - Petrinjas fald
Den 6. august 1995 faldt
Petrinja, og de kroatiske styrker rensede byen. I delingslejren var der
sket betydelige skader. Inden for en
radius af 100 m var der mere end
100 nedslag. To bunkere var blevet
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ramt, næsten alle containere var
gennemhullet, og køretøjerne var
stærkt beskadigede. Endvidere var
ND 46 fuldstændig ødelagt. I vort
område havde kroaterne mistet
mindst 4 kampvogne og et ukendt
antal soldater. Serbernes tab var
små.

Jeg havde den gang arbejdet sammen med delingen i halvandet år. jeg
havde haft ansvaret for såvel uddannelsen som føringen, og jeg kendte
mine folk godt. Det viste sig, at soldaterne selv under ekstreme påvirkninger arbejdede på principielt samme måde som under uddannelse og
øvelser i Danmark. Jeg mener derimod, at uddannelsen af personel,
der skal udsendes i international tjeneste, bør være realistisk og hård,
således at soldaterne lærer at håndtere fysisk og psykisk pres. Endvidere
er det vigtigt, at soldaterne har tillid
til og er fortrolige med deres førere.

Erfaringer
Efter disse dramatiske oplevelser kan det konkluderes, at de danske soldaters moral, deres uddannelse og materiellets kvalitet har vist
sig at være meget tilfredsstillende.
Yderligere uddannelse, andet eller
mere materiel ville næppe have gjort
nogen forskel.

Veteranshoppen.dk
Vores webshop har skiftet navn til Veteranshoppen.dk sidste år, samtidigt er
den blevet opdateret. Den får større og større udvalg og er nem at finde rundt i.
Med udgangspunktet i FNs 75-års jubilæum – her i 2020 – lancerer vi nye produkter. Bl.a. to poloshirt (new royal og sand) med jubilæumslogoet på, samt en
klimavenlig bærepose i stof – også med 75-års logoet på.
Samtidig vil I kunne møde varesalget på mange af de store markeder og forsvarets åben hus arrangementer – se under ”webshoppen på hjul” på hjemmesiden.
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Person/familie støttemedlemmer
Agger, Bent K., Randers C
Aistrup, Benny, Svinninge
Alstrup-Nielsen, Torben, Skive
Amnitzbøl Krusell, Jan, Galten
Andersberg, Lennarth Riis,
Klemensker
Andersen, Bendt, Espergærde
Andersen, Christian, Nykøbing M
Andersen, Eigil D., Bjerringbro
Andersen, Erik, Vallensbæk Str
Andersen, Gert Lødrup, Ølsted
Andersen, Hans Jørgen, Slagerup
Andersen, Hans Ole, Vemmelev
Andersen, Jan B. og Magda, Ry
Andersen, Jan Søgaard, Randers C
Andersen, Jørgen, Hjørring
Andersen, Jørgen Nyboe, Roskilde
Andersen, Niels, Christiansfeld
Andersen, Niels, Odder
Andersen, Søren Iver, Skanderborg
Andersen, Tom, Hadsund
Andersen, Annelise, Ballerup
Andersen, Karl Ladegaard,
Brædstrup
Andersen, Martin, Tjele
Andersen, Niels Verner, Skals
Andreasen, Per, Tranbjerg
Andreasen, Torben, Søborg
Andreassen, Mark, Herning
Anker, Jonni, Nyborg
Antonsen, Ricard, Storvorde
Asmund, Mogens, Aabenraa
Asmussen, Lorenz, Christiansfeld
Autzen, Finn, Hjørring
Axelsen, Ib, Odder
Bach, Kirsten, Odense N
Bach, Preben, Gandrup
Bach Piekut, Ole, Tølløse
Bache, K., Næstved
Bach-Larsen, Johnny, Viborg
Bagge, Nils Ulrik, Jyderup
Bak, Egon, Nordborg
Bang, Anders,
Bartholomæussen, Finn, Hobro
Bartnik, Knud, Ejstrupholm
Bech, Henry Chr., Norge
Bejer, Kristian, Havndal

Berlin, Poul, Rønne
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
Boytang, Ejner,
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, Henrik Tissot, Næstved
Carstensen, Lars, København Ø
Carstensen, Poul, Ranum
Christensen, Egon Højris, Solbjerg
Christensen, Elvin, Bolderslev
Christensen, John, Vinderup
Christensen, Orla L. og Birthe,
Børkop
Christensen, Tony, Assens
Christensen, Erland, Hvidovre
Christiansen, Johnny, Vadum
Christiansen, Michael, Brovst
Christiansen, Ole, Klarup
Christiansen, Ronny, Nørresundby
Christiansen, Steen, Skævinge
Christoffersen, Henry L., Horslunde
Clausen, Jørgen og Ellen, Thorsø
Clausen, Per, Frederiksberg C
Cramer, Jesper, Gilleleje
Dalby, Leo, Grækenland
Dall, Peter H, Sønderborg
Dalsgaard, Jens Peter, Randers SV
Danefeldt, Leif, Otterup
Danielsen, Arno, Eskildstrup
Danielsen, Mogens, Brabrand
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Dannerfjord, Leif Rye, Odense S
Degn-Andersen, Olav, Aarup
Dehn Bang, Lone, Kirke Hyllinge
Dich, Per Krag, Farum
Dinesen, Bente, Esbjerg N
Dinesen, Harry Th., Øster-Assels
Dinesen, Willy Vagn, Svendborg
Dinesen, Gunner Th., Esbjerg N
Dokkedal, Jan, Haslev
Dreyer, Kristian, Nordborg
Dyrehauge, Hartvig, Langeskov
Ekman, Arne, Bagenkop
Elsman, John, Thisted
Erichsen, Tommy, Viborg
Eriksen, Kjeld Juul,
Ethelberg, Brian, Esbjerg N
Fabricius, Gunnar, Toftlund
Filt, Allan, Tønder
Flogstad, Bjørn, Norge
Foght, Hans Chr., Hedehusene
Fogtmann, Freddy, Kerteminde
Frederiksen, Mogens, Fredericia
Frederiksen, Steen, Vordingborg
Frederiksen, Viggo, Horsens
Funk, Jens, Tårs
Graversen, Hans H., Brabrand
Graversen, Per, Brøndby
Gudmundsen, Bo,
Hagesen, W. Helmer, Skive
Haglund, Torben, Tyskland
Hansen, Jan Flemming, Køge
Hansen, Lars, Ebeltoft
Hansen, Mona og Hans, Løsning
Hansen, Sten, Karup J
Hansen, Svend, Korsør
Hansen, Aage Johs., Gram
Hansen, Anne Grete, Tørring
Hansen, Arne Houlberg, Esbjerg Ø
Hansen, Kurt, Odense N
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, Christian Andreas,
Helsingør
Hinrichsen, Per Lorenz,
Vordingborg
Hjelmager, Per, Tanzania
Hjortshøj, Henning,
Vester Skerninge
Holt Jessen, Per, Gråsten
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,
Højbjerg, Aage, Skodsborg
Ilsøe, Peter, Nyborg
Jacobsen, Lars Severin, Vejle
Jacobsen, Per Hjortshøj og Annelise,
Silkeborg
Jacobsen, Flemming Dahm,
Roskilde
Jacobsen, Michael, Odense SV
Jacobsen, Palle, Frederiksberg
Jacobsen, Leif, Frederikssund
Jakobsen, Arne, Hornsyld
Jakobsen, Ole Hjortshøj, Risskov
Jensen, Birger Bo, Aalborg
Jensen, Erling,
Jensen, Erling, Korsør
Jensen, Frank Kjeldsgaard, Harlev J
Jensen, Grethe og Ib, Nykøbing F
Jensen, Inge Bruun, Nykøbing Sj.
Jensen, Jan Faber, Nyborg
Jensen, Jens Christian, Fredericia

Jensen, Jens Peder, Ansager
Jensen, John Ole, Næstved
Jensen, Jørgen Holmgaard, Vejle
Jensen, Jørn Johannes, Bredsten
Jensen, Kjeld, Eskilstrup
Jensen, Kurt, Kalundborg
Jensen, Kurt "Fuzzy", Maribo
Jensen, Svend Erik, Herning
Jensen, Tage, Hjørring
Jensen, Torkild Lange, Løgstrup
Jensen, Gudmund Busk, Brørup
Jensen, Jens Jørgen, Holstebro
Jensen, Bjarne Toft, Hobro
Jensen, Søren og Susanne,
Hedehusene
Jensen, Jens K., Varde
Jensen, Hans Erik, Bjæverskov
Jensen, Christian Thorup, Næstved
Jensen, Jens, Skanderborg
Jensen, Mogens, Jyderup
Jensen, Svend Erik,
Jensen, Bent, Vejle
Jensen, Kaj B., Aabenraa
Jepsen, Flemming, Køge
Jespersen, Preben, Høng
Johannsen, Jonni, Kruså
Johansen, Frits, Risskov
Johansen, Erik, Tommerup
Johnsen, Anniken, Norge
Jokobsen, Klaus G, Sverige
Juel, Søren, Hørve
Justesen, Evald, Lille Skensved
Jønson, Bodil og Frede, Svebølle
Jønsson, Birger, Sydals
Jørgensen, Edith Holstener,
Vordingborg
Jørgensen, Hans Jørgen, Tørring
Jørgensen, Holger, Odense SV
Jørgensen, Jens Morten, Viborg
Jørgensen, Jens Morten,
Jørgensen, Johs. Th., Aarup
Jørgensen, Leif, Maribo
Jørgensen, Poul Sloth, København V
Jørgensen, Helge, Kirke Hyllinge
Jørgensen, Sven Philip, Hørsholm
Kamstrup-Jacobsen, R., Gentofte
Kirel, Flemming, København Ø
Kirkegaard, Jørn, Skanderborg
Kjær, Jannik, Hundslund
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Kjær, Kaj Jensen, Hellerup
Kjær Hansen, Birger, København K
Kjærgaard, Henning, København V
Klausen, Erik, Viborg
Klit, Jørn og Herdis, Silkeborg
Knold, Jørgen Andersen, Middelfart
Knudsen, Gert Thisted, Esbjerg V
Knudsen, Knud, Ansager
Knudsen, Poul Erik, Rødby
Knudsen, Susanne, Tylstrup
Knudsen, Kaare Hvass,
København Ø
Koch, Robert, Horsens
Kohsel, Svend, Jerup
Korshøj, Peder, Rødkærsbro
Kovacs, Michael Arnold,
Odense NØ
Kragh, Poul, Storvorde
Krebs Lange, Jens Christian,
Haderslev
Kristensen, Ernst, Hobro
Kristensen, Jesper, Viborg
Kristensen, Knud Erik,
Kongens Lyngby
Kristensen, Ole Manstrup,
Brønderslev
Kristensen, Egon, Rødding
Kristiansen, Peder Alsted, Ølstykke
Kristoffersen, Karl, Nykøbing Sj.
Kristophersen, Jes Kaa, Skørping
Krogh, Hans, Svendborg
Kromose, Finn, Kokkedal
Kulle, Alex, Strøby
Kullenberg, Peter, Køge
Kølby, Peter, Søborg
Lange, Maja og Wilhelm,
Sønderborg
Larsen, Finn B, Ishøj
Larsen, Finn K, Nykøbing Sj.
Larsen, Frank, Stege
Larsen, Leif, Sønderborg
Larsen, Mogens Birch, Næstved
Larsen, Poul Venbjerg, Erslev Mors
Larsen, Thor Cuno, Regstrup
Larsen, Mogens, Slangerup
Larsen, H. From, Frederiksværk
Larsen, A. K., Hvidovre
Larsen, Aage, Faaborg
Larsen, John, Juelsminde

Larsen, Knud B., Randers NV
Larsen & Nielsen, Jørgen Emdal &
Gudrun Faarbækl, Odense N
Lauridsen, Benny, Fredericia
Lauridsen, John, Oksbøl
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, Helge, Valby
Lund, Knud, Næstved
Lund, Jørn, Sønderborg
Lundegaard Kjeldsen, Arne,
Aabybro
Lunding, Elmer, Nyborg
Lüneborg-Nielsen, H., Gjern
Lønborg, Jens Hvid, Viborg
Madsen, Frank, Esbjerg
Madsen, Gudmund, Næsteved
Madsen, Jens Hardy, Dragør
Madsen, Jørgen Bue, Gram
Madsen, Leif Nørskov, Aabybro
Madsen, Palle, Samsø
Madsen, Palle, Borre
Madsen, Erik, Aalborg Ø
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,
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, Bent, Slangerup
Nielsen, Finn Pauli, Vejen
Nielsen, Hans Damgaard,
Gredstedbro
Nielsen, Henning, Ebeltoft
Nielsen, Jacob Amnitzbøl, Virum
Nielsen, Jens A, Løsning
Nielsen, Jens C, Holstebro
Nielsen, Jesper Stengaard, Silkeborg
Nielsen, Johannes Chr., Tørring
Nielsen, Kim K., Frederiksværk
Nielsen, Leo, Holbæk
Nielsen, Niels Anton, Ikast
Nielsen, Niels Peter, Viborg
Nielsen, Stanley M., Skive
Nielsen, Thomas og Anna, Oksbøl
Nielsen, Willy, Nordborg
Nielsen, Niels J., Lemming
Nielsen, Ejvind, Hadsten
Nielsen, Arno, Brønshøj
Nielsen, Ruben A., Vordingborg
Nielsen, Thøger Berg, Skive
Nielsen, Carl Chr., Humlebæk
Nielsen, Erik, Thisted
Nielsen, Henning, Gørlev
Nielsen, Vagn, Sakskøbing
Nielsen, Hans Jørgen, Bagsværd
Nielsen, Finn, Hasselager
Nielsen, Ole, Bække
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

- 17 -

Olsen, Niels, Roskilde
Olsen, Vagn, Lejre
Ottosen, Henning, Aarre
Ourø, Per, Næstved
Pagh, Mogens, Jyderup
Pedersen, Allan, Saxtorp, sverige
Pedersen, Flemming E., Holsted
Pedersen, Flemming S, Søllested
Pedersen, Frede Mørch, Sønderborg
Pedersen, Jørgen, Brønderslev
Pedersen, Jørgen Fried, Holbæk
Pedersen, Michael Henrik, Vejle
Pedersen, Niels Erik, Randers C
Pedersen, Ole Stokholm, Billund
Pedersen, Rene, Brønshøj
Pedersen, Søren, Hasle
Pedersen, Hans Viggo, Kastrup
Pedersen, Martin, Silkeborg
Pedersen, Jens Eske, Hornslet
Pedersen, Flemming, Bjæverskov
Pedersen, Frede, Ikast
Pedersen, Aksel, Risskov
Pedersen, Erling, Slangerup
Petersen, Erik Frank M. Kleist,
København SV
Petersen, Evald, Høng
Petersen, Mikael Kongstad, Vonge
Petersen, Sønnik Poul, Tønder
Petersen, Verner, Kolding
Petersen, Benny, Juelsminde
Petersen, Leif, Hedehusene
Petersen, Viggo, Aabenraa
Petersen, Jørgen, Nordborg
Petersen, Aage K., Charlottenlund
Pihl Jensen, Hans, Nakskov
Piil, Niels Ole, Tranbjerg
Poulsen, John, Tølløse
Preben, Sloht, Skive
Primdahl, Søren, Spøttrup
Præst, Jørgen, Kolding
Qvist, Troels C., Rødekro
Rasmussen, Carsten,
Rasmussen, Henning, Hørsholm
Rasmussen, Jan og Kirsten, Gadstrup
Rasmussen, Jørgen Mathorne,
Aabybro
Rasmussen, Kim Wolff, Thisted
Rasmussen, Kurt Folmer, Bogense
Rasmussen, Sten, Dyssegård

Rasmussen, Stine, Sakskøbing
Rasmussen, Vilhelm Torp, Skive
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
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
Schollert, Axel Hofmann, Them
Schou, Torben, Herning
Schou, Ole, Vordingborg
Schunck, Leif, Frederikssund
Schwartz, Hans, Faaborg
Selch, Egon, Christiansfeld
Sennels, Erik,
Senniksen, Jytte og Preben, Asnæs
Sewohl, Anker, Lundby
Shhrøder Nielsen, Mogens, Karup J
Sigaard, Bent, Viborg

Simonsen, Jens, Fredericia
Simonsen, Hans, Juelsminde
Skjøth, Anders, Sulsted
Skree, Leo, Herning
Skøt, Torkild Lange, Frederiksværk
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
Svane, Ejner, Allingåbro
Svendsen, Bernt, Karup J
Svendsen, Georg, Faaborg
Svendsen-Tune, A., Rungsted Kyst
Søndergaard, Helle og Jens, Viborg
Søndergaard, Poul, Skørping
Sørensen, Børge, Nyborg
Sørensen, Helle og Vagn, Rønne
Sørensen, Henning, Skive
Sørensen, Jørgen, Jerslev
Sørensen, Niels Erik, Frederikssund
Sørensen, Poul, Lystrup
Sørensen, Søren S, Herfølge
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 Ø
Temmesen, Poul B., Odense S
Terndrup, Henning, Frørup

Therkelsen, Erik, Vejle
Thomsen, Peter, Grenaa
Thor, Leila og Edgar, Fårevejle
Thuesen, Per S., Slagelse
Tiede, Jan Henrik, Næstved
Tommerup, Svend Aage, Faaborg
Tonsgaard, Mads, Nykøbing M
Tornvig Christensen, Arne,
Hørsholm
Tranberg, Peter, Hellerup
Vang, Gunnar, Bramming
Veicherts, Nicolas T, København Ø
Veje, Randi, Rønne
Vestergaard, Ernst, Tjele
Viggo,
Vindekilde, Jens, København K
Vistisen, Niels K,
Warming, Christian Wibroe, 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
Zeplin, Steen, Hellerup
Ødorf, Stig, Espergærde
Ølund, Erik, Malling
Ørhem, Flemming, Glostrup

FN Museets venner
FN Observatørerne, fra Syrien

Kokkina hold 21, Cypern

E-COY, UNPROFOR 4, Kroatien

Charlie Klubben af 1989

OBS RECCE, C-COY, Cypern

Veteran Rejser 2015

hold 23, 24, 25 & 26

B-COY,

Troldmandsforeningen, Kokkina

Cypern hold 55 og 56

Konstabelmessen,

HQ CJTF OIR 2015

Varde kaserne, FN julefrokosten
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Foreninger og firma
støttemedlemmer
1aide2u.dk
v/Sonnich Nielsen,
Hadsten
Amnitzbøl Marketing,
Væggerløse
CS Afdeling
Haderslev
Cypernveteranerne
v/ Erik T. Hansen,
Odder
DANCON træf
Skive
Danmarks Veteraner
”Bornholm”
Danmarks Veteraner
"Fyn"
Danmarks Veteraner
"Kronjylland"
Danmarks Veteraner
"København"

Danmarks Veteraner
"Limfjorden"
Danmarks Veteraner
"Lolland, Falster,
Møn"
Danmarks Veteraner
"Midtjylland"
Danmarks Veteraner
"Midtsjælland"
Danmarks Veteraner
"Nordsjælland"

Danmarks Veteraner
"Thy, Mors og Salling"
Danmarks Veteraner
"Trekantsområdet"
Danmarks Veteraner
"Viborg og Omegn"
Danmarks Veteraner
"Østjyderne"
Finn’s Vinhandel,
Esbjerg

Danmarks Veteraner
"Nordvest"
Danmarks Veteraner
"Nordsjælland"
Danmarks Veteraner
"Næstved & Omegn"
Danmarks Veteraner
"Sydvestjylland"

Folk og Forsvar,
KBH V

Danmarks Veteraner
"Sønderjylland"

Politiets Blå Baretter

Husk generalforsamlingen
Lørdag d. 28. marts 2020, kl. 13.00.
Scan QR-koden med din
Smartphone og se indkaldelsen
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HKKF DANILOG
Hærens Konstabel- &
Korporal forening,
Silkeborg
Konstabelmessen
Varde Kaserne

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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"Et besøg på FN Museet"
Af oberst Lars Mouritsen, Chef for
Slesvigske Fodregiment
Jeg besøgte i slutningen af juni
2019 FN Museet – et besøg der langt
oversteg mine forventninger. Nu om
dage udgøres et regiment af et
Command Team, så min Regimentsbefalingsmand og jeg selv kørte med
forventningens glæde til Frøslevlejren denne sommerdag.
Vi blev velmodtaget af formanden Per Amnitzbøl Rasmussen,
der meget levende fortalte om planerne for Frøslev lejren og FN Museet. Det blev en meget spændende
og detaljeret rundvisning, hvor mange anekdoter supplerede de flotte
udstillinger. Der gemmer sig mange
spændende historier bag hver eneste
del af udstillingen. De steder, hvor
der var en personlig historie og artefakter i udstillingerne, gav en helt
særlig oplevelse. Efter knap 30 år i
uniform og fire udsendelse – i øjeblikket på min femte – kendte jeg til
en række af missionerne og nogle af
de personlige historier. Museet kryd
ret med de mange personlige historier og artefakter har en helt særlig
sjæl, hvilket man tydeligt mærker på
alle, der hjælper til i museet. FN
Museet er med til at forankre histori-
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en for vores missioner og veteranerne – det er vigtigt, også for vores
identitet. Frokosten med kustoder og
hjælpere blev da også suppleret med
mange soldater historier – sådan er
det jo, når veteraner mødes.
Syd- og Sønderjylland har en
særlig plads i den danske historie,
det har det også for Slesvigske Fodregiment. Placeringen af FN Museet
i det Sønderjyske giver derved helt
naturligt et særligt bånd mellem regimentet og museet, men også bånd
til veteranarbejdet i Syd- og Sønderjylland samt det specielle sønderjyske museumsarbejde. Jeg ser meget
frem til det gode samarbejde med
FN Museet og alle dets dedikerede
kustoder, hjælpere og støtter samt
bestyrelsen og præsidiet.
Jeg selv og Chefsergent Morten Nørgård Nielsen havde en fremragende dag.
Med venlig hilsen
oberst Lars Mouritsen

Opstarten i Estland
Public Affairs Officer, Lasse Kronborg - Foto af N.F. Jensen
D. 8. januar 2020 overtog Danmark efter et års pause ansvaret for at opstille det
underafdelingsbidrag, der indgår i den britisk ledede Battle Group, der har
hjemme i Tapa i Estland.

DANCON kompagnichefen fører kompagniet ind på paradepladsen i Tapa til overdragelsesparaden.

Bidraget består, ud over et
panserinfanterikompagni fra Livgarden, af et logistikdetachement, en
militærpolitistation og ildobservatører. Underafdelingen støttes desuden
af et national støtteelement. Alt i alt
er der godt 200 danske soldater i Tapa.
Missionen er en del af enhanced Forward Presence (eFP). Og
selvom det fra langt de fleste eksperter vurderes usandsynligt, at underafdelingen skulle komme i kamp, er
tilstedeværelsen i Estland strategisk
set den vigtigste mission Forsvaret

har haft i mange år.
Formålet med missionen er
nemlig ikke kun at forberede og optage forsvar forsvaret af NATOs
grænse mod Rusland. Det er også at
afskrække Rusland, hvilket i lyset af
Ruslands aktiviteter bl.a. i Ukraine
er både vigtigt og nødvendigt.
Netop begivenhederne i Ukraine betyder, at esterne er bekymrede
for deres egen situation. Landet føler
igen den russiske bjørn ånde sig i
nakken. Derfor er soldaternes nok
vigtigste opgave at vise, at landende
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i NATO hæfter solidarisk for fred i
Europa, og at Estlands sikkerhed og
frihed garanteres af Alliancen.
De danske soldater er særdeles
velkomne i Estland. Danmark og
Estland har historisk set meget tætte
bånd, og esterne er meget beviste
om, at Danmark var det første land
til at anerkende Estlands selvstændighed efter bruddet med Sovjetunionen. Esternes tilslutning til NATO
er større end i de fleste gamle medlemslande. Det gælder i øvrigt også
en stor del af den fjerdedel af landets
befolkning, der etnisk og kulturelt
set er russere.
Selve ankomsten til Estland og
indflytningen på kasernen i Tapa er
forløbet uden større problemer.
Selvom rejsetiden for hovedstyrken,
der ankom 6. januar, blev forlænget
af en teknisk fejl på flyveren, gik
soldaterne i gang med indretningen
fra det øjeblik, de ankom til Tapa.
Materiel og køretøjer var allerede
ankommet med skib 2 dage i forvejen.
På kort tid blev de tomme kasernebygninger omdannet til et fuldt
fungerende dansk område med indkvartering,
undervisningslokaler,
materiel- og munderingsforsyninger,
kontorer, garageanlæg, træningsrum,
fritidsrum og sågar en sauna, der er
en fast del af inventaret på en estisk

kaserne. Og så er der selvfølgelig
”kuffen”, hvor medarbejdere fra
KFUM hurtigt fik etableret en dejlig
duft af kage samt en blød sofa til de
hårdarbejdende soldater.

Vintertræning, isen var tynd.

Men selvom kaserneområdet
nu er indrettet, falder aktivitetsniveauet ikke det kommende stykke
tid. Den første periode skal der nemlig øves og trænes intensivt for, for
det første, at styrke samarbejdet med
resten af den engelske Battle Group.
For det andet skal soldaterne træne i
at arbejde under de meget kolde
vejrforhold, de kan opleve i Estland.
Det er Livgarden, der fra starten af 2020 har opgaven med at opstille
panserinfanterikompagniet,
indtil de afløses af Garderhusarregimentet midt på året.
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Den Danske Internationale Veteran Organisation
Protektor H.K.H. Prins Joachim

Af Danmarks Veteraners Landsformand Niels Hartvig Andersen
Danmarks Veteraner og Veteranstøtten – en del af Danmarks Veteraner takker igen i år FN-Museet
og alle museets aktive medlemmer
og støtter, for et godt veteran år i
2019. Succesen fortsætter heldigvis
på alle områder og vi er stolte og
glade for at være en del af denne
succes.
Bl.a. er mange af Guiderne
medlem af Danmarks Veteraner og
Veteranstøtten. Jeg vil gerne nævne,
at Guide-ordningen ikke er en naturlig selvfølge. I 2019 har der været
gjort to forskellige tiltag om at etablere en lignende guideordning, en på
Sjælland og en i Jylland. Men det
har desværre ikke kunne lykkes, da
der ikke har kunnet tilvejebringes
det nødvendige antal frivillige til at
kunne indgå i en sådan forpligtende
og langvarig ordning. Så hermed en
stor ros til de utrættelige Guider på
FN-Museet, der sørger for en altid
virkende ordning til gavn for alle
museets mange gæster. Der er aldrig
tvivl om bemandingen i åbningstiden. Respekt og tak.
FN-museets udsendte ”sælgere” har i 2019 været til stede mere

end 65 forskellige steder rundt
om i det ganske land, hvilket heldigvis kan ses på bundlinjen i det fine
regnskab. Men der sælges ikke bare
varer fra Webshoppen, nej, der sælges også det gode budskab om at
blive medlem af Danmarks Veteraner, få kendskab til Danmarks Veteraners mange aktiviteter og ikke
mindst de mange tilbud, som Veteranstøtten tilbyder til veteraner og
deres pårørende. FN-museets sælgere gør det, som vi ikke selv er ret
gode til. Nemlig at komme ”ud af
hulen” og derud, hvor de potentielle
nye (og yngre) medlemmer befinder
sig. Det skal I have stor TAK for.
Jeg ved, at vi i 2020 har aftalt at lave
en fælles stand på fem af de helt store markeder, hvor potentialet burde
være stort, både for salg, men ikke
mindst for at skaffe nye medlemmer
til alle de deltagende foreninger. Vi
glæder os til at se resultatet. Både på
bundlinjen og medlemstallene.
Danmarks Veteraner glæder os
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til at være med til at indvie det nye
Informationscenter i Kastellet den
29. maj 2020 på UN Peacekeepers
Day, hvor FN-museet har spillet en
vigtig rolle i verificeringen af data
fra de mange forskellige udsendelser
og ved at skaffe fysiske udstillingsgenstande. Når alt er klart, vil FNMuseet få adgang til de mange elektroniske data. Så er FN-Museet på
vej ind i en ny elektronisk tidsalder,
hvis det vel at mærke følges til dørs.
Mulighederne er der. Kom gerne til
indvielsen eller læg vejen forbi Kastellet og Monumentet for Danmarks
Internationale indsats siden 1948.
Jeg håber, at registreringen af
FN-Museets mange effekter vil blive
færdiggjort i 2020, så der kan søges
på ting, sager, datoer, steder m.m.
Denne mulighed sammenholdt med
De Blå Bøger giver en fantastisk database for søgning om alt i veteranverdenen også i Frøslev.
Danmarks Veteraner har med
sine nu 3.230 betalende medlemmer
aldrig været flere og selv om det går
langsomt, så er vi dog en af kun to
foreningerne i Danske Soldaters
Landsråd, der har fremgang. I 2018
var vi 3.177 medlemmer. Vi kan
sagtens blive flere og det gør vi bl.a.
ved at tilbyde indmeldelsesåret ganske gratis, så vi kan overbevise nye
medlemmer om, at kontingentet på
kr. 380,- om året er givet godt ud. Vi

kan sammen med Veteranstøtten tilbyde masser af aktiviteter i Danmark
og i udlandet. Jeg vil derfor opfordre
dig til at blive medlem af landsforeningen, hvis du ikke allerede er det.
Enten som veteran eller som støttemedlem. 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 2019 og vi fortsætter med at
finde på nye spændende og udfordrende aktiviteter. Du har måske en
ny ide, som vi kan bruge, så kontakt
os gerne.
Vores nuværende 23 lokalforeninger er fordelt over hele landet –
og på Færøerne – sikrer dig, at der
altid er en lokalforening i nærheden
af dig. Besøg gerne vores hjemmesider: danmarksveteraner.dk eller veteranstøtten.dk for nærmere oplysninger. Her kan du se vores mange
fine aktivitetstilbud og her kan du
også finde dine kontaktmuligheder
til din kommende lokalafdeling. Gå
ind på: veteranportal.dk/ for at se
alle aktiviteterne i dit lokalområde.
Vi betragter museet, som lidt
af ”vores eget”. I fortæller på smukkeste vis alle veteranernes historie.
Med stor veteranhilsen Niels H. Andersen
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Operation Barkhane
Fra Forsvaret hjemmeside
Foto: Presseofficer Nanna

Forsvaret støtter den franskledede
antiterror operation Barkhane i
Sahel-regionen.
Forsvaret bidrager fra udgangen af 2019 og ca. 12 måneder frem
med to transporthelikopter (af typen
EH101) og op til ca. 70 personer
(besætninger og støttepersonel) til
den
franskledede
Operation
Barkhan. Operationen er en del af
den internationale indsats mod terrorisme i Sahelregionen. Sahelregionen omfatter blandt andet Burkina
Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og
Niger.
Fra begyndelsen af 2020 bidrager Danmark også med en til to
stabsofficerer.
Helikopterne planlægges placeret i Gao i det østlige Mali i en
fransk lejr.
Opgaverne for transporthelikopterbidraget vil omfatte transport
af tropper og materiel indsat i Operation Barkhane samt styrker, som
Operation Barkhane støtter, herunder

Visse af flyvningerne foregår ved, at
helikopterne bærer godset under helikopterne – såkaldte sling-operations.
Sling-operationer giver muligheden for
at transportere store mængder gods, og
denne type flyvninger bruges kun sjældent under danske himmelstrøg.

soldater fra den såkaldte G5 Sahel
Fællesstyrke, som omfatter soldater
fra Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger og Tchad.
Desuden kan de inkludere rekognoscering af ruter for at tilvejebringe information. Bidraget vil
kunne indsættes i hele Operation
Barkhanes operationsområde, men
der er forventning om, at helikopterne primært skal flyve i Mali.

Baggrund om Operation Barkhane
Frankrig har etableret Operation Barkhane for at bekæmpe terrorisme i Sahel-regionen.
Operationen består aktuelt af omkring 4.500 franske soldater. En række andre lande støtter, i
lighed med Danmark, i perioder operationen med skiftende bidrag.
Operation Barkhanes operationsområde dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og
Niger.
Danmark bidrog i 2013 med et transportfly til den franskledede Operation Serval, som gik
forud for Operation Barkhane, men Danmark har ikke tidligere bidraget med militære kapaciteter til Operation Barkhane.
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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

Suppleant

Jørgen Bue Madsen
Tlf.: 4014 1284, e-mail: bueog fyhr@msn.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
Kommandør Kristian Haumann
Landsformand Niels Hartvig Andersen, Danmarks Veteraner

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

SOLDATERFORSIKRING

