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Hilsen fra Museets Formand
Af formand Per Amnitzbøl
Rasmussen
FN Museet i Frøslevlejren –
Danmarks Internationale Veteranmuseum håber alle i og omkring museet
har haft en god sommer. Det være sig
de mange støttemedlemmer, alle kustoderne og præsidiet samt bestyrelse. Kort sagt: alle dem som gør det
muligt at bibeholde et flot og unikt
FN Museum i Danmark.

indgangen, flytning af Æresvæggen og medaljerne samt Verdenskortet.
Det har samtidig betydet at
Feltpræsterne og Brigadeudstillingen
har fået plads i H3. Der er også blevet
plads til OIR-effekterne og begyndelsen på Baltikum missionerne.

Med stor respekt vil jeg også
gerne sende de bedste hilsen 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.

Besøgstal – salgstal – medlemstal
De tre parametre vi måler os på,
er ved at normaliserer efter de to sidste år. Besøgstallene bliver omkring
16.000 besøgende, hvor vi de sidste
otte år har haft 17.000 gæster årligt.
Det syntes godkendt.

Museumsåret 2021 – 2022
Nu hvor vi skriver september
2022 kan vi se tilbage på hovedparten
af et helt museums år, hvor der er sket
en masse ting. Det meste af vinteren
har vi brugt på at give museet et nyt
ansigt ved indgangen. Samtidig har vi
udnyttet H3 til at rykke rundt på det,
som der ikke var plads til efter ombygningen. Alle der har besøgt FN
Museet har kunnet opleve en stor udvidet kiosk, etablering af en cafe ved

Salgstallene er godt på vej til et
normalt år, med en lille stigning i
ude-salget medens Veteranshoppen
viser normale tendenser og hvor kiosken måske giver en gevinst grundet
udvidelsen ar areal og præsentation af
varerne.
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Støttemedlemstallet er desværre vigende, men her kan vi alle
være med til at gøre en indsats – skaf
nye medlemmer!

med fokus på Balkan og missionskortet. Derfor sender jeg en speciel tak til
Veterancentret i Ringsted og Vækstfond NORLYS.

Generationsskifte
Efter tolv et halvt år som formand er tiden til nye kræfter også
nået FN Museet. Den 8. oktober træder jeg tilbage som formand, med
tankerne på de mange ting vi til sammen har nået i de år.

Tak til samarbejdspartnerne:
Mange fortjener en årshilsen og
en tak for indsatsen i året der gik. Jeg
vil tillade mig at fremhæve Danmarks
Veteraner, Frøslevlejrens Efterskole,
Monuments Komiteen på Kastellet,
Forsvarets Museumskommission og
Veteranstøtten. I har sammen med
mange andre fortjent en stor tak for
2021 – 2022.

Bestyrelsen anbefaler at næstformanden Stig Ødorf vælges som ny
formand. Stig har været næstformand
i mange år og været udsendt mange
gange for politiet. Det betyder også,
at tidligere nævnte emne Per Kragh
Dich, der i øjeblikket har sejlende tjeneste, får bedre tid til opgaven fremover. Derfor anbefaler jeg samtidig at
man i konstitueringen vælger Per
Dich til næstformand.

Bestyrelsens ønsker og forhåbninger for 2023 går på at gøre det
endnu mere attraktivt at besøge FN
Museet, samt at udbygge antallet af
de mange støttemedlemmer til museet. Vær med i en succes – skaf et
nyt støttemedlem!
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 denne sæson.
Tak til vore støttemedlemmer, vore
kustoder, vores præsidie og vores bestyrelse. Og ikke mindst alle familierne der står bag!

Personligt håber jeg, at få lov til
fortsat at virke med varesalg og fornyelser i museet, uden på nogen måde
at ”sidde i vejen” for den kommende
bestyrelse.
Fremtidens museum
Vi har i 2022 slået rekord med donationer, så nu kan vi opdatere de fleste
udstillinger som vi ønsker. Specielt

Velkommen til museumssæson
2023.
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Hilsen fra formand for præsidiet
Af oberst Jens Hvid Lønborg
Chef for Operationsstaben ved
Forsvarskommando
Fra præsidiet en stor tak og anerkendelse for året der er gået, under stadig
udfordrende forhold er det lykkedes
at holde skruen i vandet for museet og
alle de gode og stærke kræfter, der
både direkte og indirekte har sørget
for at vi ikke bare holder skindet på
næsen, men også holder fremdrift så
imponerende.

svars i særdeleshed i de kommende
mange år, og dermed også den historie der på sigt kan og skal fortælles
om dansk Forsvar. På den lange bane,
vil det også være en fortælling som vi
skal have inden for murene på museet, for det vil operationer og missioner udløst af den nuværende situation, som vil være det som vore soldater vil blive indsat i, de næste
mange år. Lige nu er det Letland for
Hærens vedkommende, men også for
Søværnet og Flyvevåbnet er der operationer og missioner i nærområdet
og Arktisk i de kommende år, som vil
være den historie om Forsvaret der vil
præge de kommende årtier, hvis jeg
skal give mit bedste bud.

Det er bestyrelsen og de mange
frivillige der som sædvanlig har leveret en kæmpe indsats og her en særlig
tak til Per, der nu har valgt at træde
tilbage som formand, vi har haft
mange dialoger og gode snakke gennem årene og altid med fokus på
hvordan det går og hvordan vi kan
forbedre og udvikle vores museum,
Per har været en drivende og inspirerende kraft der heldigvis ikke forlader
os helt, men gerne stadig vil hjælpe
til.
Hvis vi kikker uden for museet,
så står vi i en helt særlig situation med
krig i Europa, næsten ligegyldigt
hvordan det udvikler og på et tidspunkt ender, så vil det påvirke Danmark i almindelighed og dansk For-

Jeg vil slutte med endnu en
gang at sige tak til alle gode kræfter
omkring museet og vi i præsidiet ser
frem til det fortsatte samarbejde.
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Afghanistan - Resolute Support
Mission

Danske soldater underviser elever på officersskole i Afghanistan. Foto: Forsvaret.

Artikel er fundet på Forsvarets hjemmeside.
Fra 2015 til 2021 bidrog Forsvaret til NATO-missionen Resolute
Support og løste opgaver i og omkring Afghanistans hovedstad Kabul.
I alt var 14 hold af sted på missionen.
Formålet med Resolute Support Mission var at styrke afghanernes evne til at varetage deres egen
sikkerhed. Missionen var ikke en
kampmission, men den fokuserede på
træning, rådgivning og støtte til afghanske sikkerhedsstyrker og andre
nationale institutioner.
Danmark bidrog til Resolute

Hundefører med hunden Otto på opgave
i den afghanske base ved Hamid Karzai
International Airport. Foto: Forsvaret.

Support med officerer ved missionens hovedkvarter, et sikrings- og
eskortebidrag, en styrke fra militær-
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politiet, der udgjorde politimyndigheden i Kabuls internationale lufthavn - Hamid Karzai International
Airport og to hunde med førere fra
Flyvevåbnet. Det danske bidrag omfattede desuden nationale støtteenheder.
I perioder har Danmark også
haft kommunikationsspecialister - et
såkaldt Deployable Communication
Module - udsendt til Resolute Support missionen. Bidraget var dog udsendt direkte under NATO og var
derfor ikke en del af det danske bidrag til Resolute Support missionen.
I 2015 var det danske helikopterbidrag i Mazar-e Sharif en del af
Resolute Support. Det afsluttede sin
opgave i september 2015.

en begrænsning for rådgiverne.

Soldater fra det danske militærpoliti noterer og melder, hvis lejrens soldater og
ansatte ikke overholder lejrens restriktioner for smittespredning. Foto: Forsvaret.

Resolute Support påvirket af covid-19
Covid-19 pandemien påvirkede
de sidste tre hold danske soldater i
Afghanistan. Restriktioner og begrænsning af smittefare var en del af
hverdagen fra Resolute Support hold
12, der ankom til Kabul i februar
2020.
Rådgiverne måtte gå over til at
vejlede deres afghanske samarbejdspartnere over telefon for at begrænse
smittefaren. Mange af danskerne
havde opgaver i forbindelse med forbedring af undervisning på den afghanske officersskole i Kabul, men i
april sendte skoleledelsen alle kadetter hjem.
Eskortestyrken fik nye opgaver, fordi der som følge af aflyste møder næsten ikke var behov for eskortekørsel i Kabuls gader. Soldaterne
indgik i stedet i Resolute Supports
beredskabsstyrke. 12. maj og 2. november 2020 var der terrorangreb i

Missionen forstærket i flere omgange
Den danske styrke i Kabul var
fra begyndelsen på omkring 80 mand,
men blev udvidet to gange. I 2016 besluttede regeringen at forstærke Resolute Support med 16 soldater, så bidraget voksede til omkring 100
mand. Da hold 8 afløste hold 7 i februar 2018 kom antallet af soldater
op på omkring 155.
Målet med forstærkningen var,
at styrke danskernes rådgivning af
deres afghanske samarbejdspartnere.
For at en rådgiver kunne få succes
krævede det, at de fik opbygget et tillidsforhold til afghanerne. Men rådgiverne var de på grund af sikkerhedssituationen i Kabul afhængige af
eskortesoldaterne. Derfor var det primært eskortekapaciteten, der blev udvidet, så mangel på eskorte ikke blev
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Kabul, og den danske beredskabsstyrke rykkede ud. Danskerne kom
dog ikke i kamp, men løste sikringsopgaver, mens afghanske specialstyrker nedkæmpede terrorristerne.

skolen kunne vende tilbage
igen. Det betød, at de danske rådgivere på officersskolen i september
2020 kunne fejre en vigtig milepæl,
da kadet nummer 5000 var færdiguddannet. Efter syv års indsats reducerede danskerne og andre nationer deres støtte til skolen og overlod det til
deres afghanske kolleger at føre arbejdet videre.

Kadet nummer 5000
I juli 2020 var smitten i Afghanistan kommet så meget under kontrol, at de ældste kadetter på officers

NATO overdrager i maj 2021 New Kabul Compound til de afghanske sikkerhedstyrker. Foto: Forsvaret.

Hold 14 delt i to
Covid-19 situationen medførte,
at soldater ved afrejse og tilbagekomst til Afghanistan skulle i en lang
karantæne. Det betød, at det ikke længere var muligt for soldaterne at tage
på leave. Derfor besluttede Forsvaret,
at hold 14 skulle bestå af et hold Alfa
og Bravo, der skulle udsendes i kortere tid, frem for de normale seks måneder.

Exit fra Afghanistan
Netop som hold 14B i april
2021 tog over fra hold 14A kom den
endelige beslutning om, at USA og
NATO ville trække sig ud af Afghanistan og lukke Resolute Support.
Den 27. april nedhalede en dansk soldat Dannebrog ved Resolute Supports hovedkvarter i Kabul og markerede dermed afslutning på næsten 20
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års dansk indsats. Soldaterne fik til
opgave at pakke de danske lejre ned
og rydde op. De sidste danske soldater fra Resolute Support kom hjem til
Danmark 23. juni 2021. For danskernes vedkommende foregik tilbagetrækningen i god ro og orden uden tab
eller kamphandlinger.

Mens Resolute Support var i
Afghanistan kunne den afghanske regering og militæret holde Taleban
stangen. Efter NATO og USA’s tilbagetrækning gik der kun nogle uger,
inden Taleban uden stor modstand
indtog Kabul og overtog magten i Afghanistan.
Talebans hurtige magtovertagelse betød, at den danske regering

Taleban tager magten

Foto fra evakueringen af afghanere, der har samarbejdet med danske myndigheder,
fra Kabul i Afghanistan til Islamabad i Pakistan. Evakueringen foregik i et Herculestaktisk-transportfly. Foto: Rune Dyrholm / Forsvaret

besluttede at evakuere afghanere, der havde haft et tæt samarbejde med danske
styrker eller med den danske ambassade. Der var en risiko for, at Taleban ville
hævne sig på afghanere, som havde et nært samarbejde med vestlige styrker. Forsvaret fik til ordre at lave en såkaldt NEO - Non Combatant Evacuation Operation. Indsatsen foregik 16-25. august og 1071 afghanere blev evakueret i Herculesfly.
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Veteranshoppen.dk
FN Museets to primære indtægtskilder er, vore fantastiske støttemedlemmer og
så salget i kiosken, veteranshoppen og arrangementssalget. Alle de midler går
ubeskåret til drift og udvikling af FN Museet.
Så hver gang du handler med os, hvad enten det på museet, i veteranshoppen eller hvor du møder os, er du med til at støtte FN Museet.
Herunder et par eksempler på vores bredde sortiment, lige fra beklædning, over
medaljer, mærker, pins til støttemedlemskaber!
Har du gode ideer til nye ting så sig endelig til.

Åbningstider i 2022
FN Museet er åbent
Fra d. 12. februar til d. 31. oktober
Fra kl. 09.00 – 17.00
Naturligvis med gratis adgang
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Fysioterapeuterne på Jutlandia
Artikel er lånt af:
Danske Fysioterapeuter
Holmbladsgade 70, 2300 KBH S
https://www.fysio.dk
Fysioterapi kom til at spille en
vigtig rolle på hospitalsskibet Jutlandia under Korea-krigen. Det var især
respirationsterapien, der fyldte fysioterapeuternes arbejdsdag.

Kina, ved at udsende M/S Jutlandia
som hospitalsskib. Hospitalsskibet
var den danske regerings bidrag til De
Forenede Nationers aktion i Korea.
Der var 350 sygesenge og tre operationsstuer på skibet og en lille specialindrettet fysioterapiklinik. De fleste
patienter var amerikanske eller koreanske marinesoldater, men der var
også indlagt civile.

Under Koreakrigen (19501953) ydede Danmark humanitær
støtte til den amerikansk-ledede FNkoalition, der var i krig med Nordkorea og dets støtter i Sovjetunionen og

De fleste havde mange læsioner, men takket være nyudviklede
skudsikre veste, var læsionerne ikke
så alvorlige, som man så dem under
2. verdenskrig.

Fysioterapeut Anna Conrau var med, da hospitalsskibet Jutlandia sejlede sin første
togt. De fleste patienter var sårede soldater, men der var også civile. Her ses hun sammen med to koreanske børn.
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Jutlandia foretog tre togter i
årene mellem 1951-1953. På hver tur
var der ansat en fysioterapeut, der arbejde fra syv morgen til seks aften.

de indlagte patienter og 820 behandlinger til hospitals- og skibsbesætningen.
Mange af de sengeliggende patienter fik respirationsfysioterapi
flere gange dagligt og de oppegående
fik behandling på en lille fysiurgisk
klinik på 3. dæk. Klokken 17 fik patienterne aftensmad, og så havde Vibeke Aheren tid til at føre kontrol.
Sidst på aftenen fik patienterne igen
besøg af Vibeje Ahrens, der gav respirationsterapi, inden de skulle sove.

Fysioterapeut Anna Conrau var
med på første togt. Hun ses på fotografiet med to krigsskadede koreanske børn.
Opgørelse over behandlinger

Den fysiurgiske klinik var udstyret med kortbølgeapparat, en stimulator og forskellige remedier til fysioterapi som trisser, stave til stavgymnastik og bolde.

Fysioterapeut Vibeke Ahrens var med
på Jutlandias tredje togt. Mange af patienterne var sengeliggende, men Vibeke Ahrens havde også etableret en
lille klinik, hvor hun kunne tage imod de
mere mobile patienter.

Fysioterapeut Vibeke Ahrens
var med på tredje togt og var også
med til at pakke sammen, da våbenhvilen blev underskrevet i juli 1953.

Men det var ikke kun behandlingen, der betød noget for patienterne. En af Vibeke Ahrens patienter,
som var 19 år, råbte tilhende: "Come
and hold my hand". Til det skriver
Vibeke Ahrens: "Det viser jo tydeligt,
at menneskelig kontakt og forsåelse
er lige så vigtig en del af behandlingen som faglig kunnen".
Vibeke Ahrens har beskrevet
sine oplevelser på Jutlandia i foreningens jubilæumsskrift fra 1993. Her
fortæller hun om den store sorg, der
ramte alle på skibet, når raskmeldte
soldater blev sendt tilbage til fronten.

Under sit ophold opgjorde hun
de behandlinger, som hun gav fra 20.
september 1952-16. oktober 1953.
Det blev til i alt 3433 behandlinger til
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Person/familie støttemedlemmer
Agger, Bent K., Randers C
Alstrup-Nielsen, Torben, Skive
Amnitzbøl Krusell, Jan, Galten
Andersberg, Lennarth Riis,
Klemensker
Andersen, Søren Iver, Skanderborg
Andersen, Eigil D., Bjerringbro
Andersen, Niels, Odder
Andersen, Erik, Vallensbæk Str.
Andersen, Bendt, Espergærde
Andersen, Tom, Hadsund
Andersen, Hans Ole, Vemmelev
Andersen, Jørgen Nyboe, Roskilde
Andersen, Gert Lødrup, Ølsted
Andersen, Christian Rolighed,
Nykøbing M
Andersen, Hans Jørgen, Torsås
Andersen, Henning, Kerteminde
Andersen, Martin Vallø, Herfølge
Andersen, Ole, Regstrup, Sj.
Andersen, Niels, Christiansfeldt
Andersen, Hans Christian, Herfølge
Andersen, Karl Ladegaard,
Brædstrup
Andersen, Annelise, Ballerup
Andersen, Martin, Viborg
Andersen, Niels Verner, Skals
Andreasen, Mark, Herning
Andreasen, Torben, Søborg
Andresen, Bjarne, Riisskov
Anker, Jonni, Nyborg
Asmund, Mogens, Aabenraa
Asmussen, Lorenz, Christiansfeld
Autzen, Finn, Hjørring
Axelsen, Ib, Odder
Bach, Preben, Gandrup
Bach, Kirsten, Odense N
Bache, K., Næstved
Bagge, Nils Ulrik, Jyderup
Bak, Egon, Nordborg
Bakke, Troels, Risskov
Bang, Anders, Hornslet
Bartholomæussen, Finn, Hobro
Bartnik, Knud, Ejstrupholm
Bejer, Kristian, Havndal
Berlin, Poul, Rønne

Bertram, Rene, Frederiksberg
Bixby, Brian, Brønshøj
Bjerregaard, Paw, Kalundborg
Bjerrum, Erik, Brørup
Bjoland, Magne, Rådal
Bjørn, Preben, Grindsted
Bjørnbæk Nielsen, Jesper,
Bylderup Bov
Bjørndal, Per, Fredericia
Born, Niels, Hillerød
Bruhn, Tommy, Holstebro
Brusen, Viggo, Sunds
Bruun, Søren, Nykøbing F.
Buhl, John, Hals
Bundgaard, Knud, København S
Burmeister, Jan, Kalundborg
Buur, Niels, Ryomgård
Bæk, Hugo og hustru, Odder
Bøttern, Rene Ganzhorn, Fredericia
Bøvling, Hans, Frederikssund
Carlsen, Henrik Tissot, Næstved
Carlsen, Niels Ludvig, Hornslet
Carstensen, Poul, Ranum
Christensen, Egon Højris, Solbjerg
Christensen, John, Vinderup
Christensen, Orla L. og Birthe,
Børkop
Christensen, Erland, Hvidovre
Christiansen, Ole, Klarup
Christiansen, Ronny, Nørresundby
Christiansen, Steen, Skævinge
Christoffersen, Henry L., Horslunde
Clasen, Jørgen, Løkken
Clausen, Per, Frederiksberg C
Clausen, Jørgen og Ellen, Hammel
Dall, Peter H, Sønderborg
Danielsen, Arno, Eskildstrup
Dannerfjord, Leif Rye, Odense S
Danmarks Veteraner "Mors", Skive
Dehn Bang, Lone, Kirke Hyllinge
Dich, Per Krag, Farum
Dinesen, Willy Vagn, Svendborg
Dinesen, Bente, Esbjerg N
Dinesen, Harry Th., Øster-Assels
Dinesen, Gunner Th., Esbjerg N
Dokkedal, Jan, Haslev
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Dreyer, Kristian, Nordborg
Dyrborg, Hanne, Nykøbing M
Dyrehauge, Hartvig, Langeskov
Elsman, John, Thisted
Erichsen, Tommy, Viborg
Eriksen, Kjeld Juul, Øster-Assels
Espenhain, Preben, Padborg
Fabricius, Gunnar, Toftlund
Filt, Allan, Tønder
Flogstad, Bjørn, Porsgrunn, Norge
Foght, Hans Chr., Hedehusene
Frederiksen, Steen, Vordingborg
Frederiksen, Mogens, Fredericia
Frederiksen, Viggo, Horsens
Frydendal, Merete, Brædstrup
Graversen, Hans H., Holte
Hagesen, W. Helmer, Odense Sv
Haglund, Torben, Farsø
Hansen, Lars, Ebeltoft
Hansen, Lise, Bjerringbro
Hansen, Sten, Karup J
Hansen, Jan Flemming, Køge
Hansen, Mona og Hans, Løsning
Hansen, Aage Johs., Gram
Hansen, Anne Grete, Tørring
Hansen, Kurt, Odense N
Hansen, Arne Houlberg, Esbjerg Ø
Hansen, Henning, Maribo
Hansen, K. Faber, Vodskov
Hansen, Erik, Holbæk
Hansen, Erik T., Herning
Hansen, Jens, Nærum
Hartvig Andersen, Niels, Næstved
Haugesen, Mogens, Frederikshavn
Helsø, Jesper, Ølstykke
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
Hougaard, Jens, Bjerringbro

Hove, Vagn Erik, Stenløse
Hove, Villy, Holstebro
Hovgaard, Lars, Nykøbing F
Hunderup, Per Nicolai, Ribe
Hvenegaard Christiansen, Jørn,
Vordingborg
Høg, Hans, Herlufmagle
Høgh, Flemming, Bindslev
Højbjerg, Aage, Skodsborg
Ilsøe, Peter, Nyborg
Jacobsen, Lars Severin, Vejle
Jacobsen, Flemming Dahm,
Roskilde
Jacobsen, Michael, Odense Sv
Jacobsen, Palle, Frederiksberg
Jakobsen, Arne, Hornsyld
Jakobsen, Ole Hjortshøj, Risskov
Jensen, Bjarne, Ulstrup
Jensen, Erling, Korsør
Jensen, Svend Erik, Herning
Jensen, Jørgen Holmgaard, Vejle
Jensen, Frank Kjeldsgaard,
Skanderborg
Jensen, Jens Peder, Ansager
Jensen, Kurt "Fuzzy", Maribo
Jensen, Birger Bo, Aalborg
Jensen, Kjeld, Eskilstrup
Jensen, Jan Faber, Nyborg
Jensen, Jørn Johannes, Bredsten
Jensen, Torkild Lange, Løgstrup
Jensen, Tage, Hjørring
Jensen, Jens Christian, Fredericia
Jensen, Erling, Sønderborg
Jensen, Rune Guldbæk, Holbæk
Jensen, Leif Erik, Lystrup
Jensen, Grethe og Ib Myren,
Nykøbing F
Jensen, Jens Jørgen, Holstebro
Jensen, Gudmund Busk, Brørup
Jensen, Bjarne Toft, Hobro
Jensen, Søren og Susanne,
Hedehusene
Jensen, Jens K., Varde
Jensen, Mogens, Jyderup
Jensen, Jens, Skanderborg
Jensen, Svend Erik, Farsø
Jensen, Kaj B., Aabenraa
Jepsen, Flemming, Køge
Johansen, Frits, Risskov

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, Leif, Maribo
Jørgensen, Johs. Th., Aarup
Jørgensen, Holger, Odense Sv
Jørgensen, Klaus og Lotte, Roslev
Jørgensen, Helge, Kirke Hyllinge
Jørgensen, Sven Philip, Hørsholm
Kirel, Flemming, København Ø
Kirkegaard, Jørn, Skanderborg
Kjær, Kaj Jensen, Hellerup
Kjær Hansen, Birger, Frederiksværk
Klausen, Erik, Viborg
Knudsen, Gert Thisted, Esbjerg V
Knudsen, Susanne, Tylstrup
Knudsen, Poul Erik, Rødby
Knudsen, Knud, Ansager
Knudsen, Kaare Hvass,
København Ø
Koch, Robert, Horsens
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, Egon, Rødding
Kristiansen, Peder Alsted, Ølstykke
Kristoffersen, Karl, Nykøbing Sj.
Kromose, Finn, Kokkedal
Kulle, Alex, Strøby
Kølby, Peter, Søborg
Larsen, Frank, Stege
Larsen, Poul Venbjerg, Erslev Mors
Larsen, Henrik, Ballerup
Larsen, Thor Cuno, Regstrup
Larsen, Leif, Sønderborg
Larsen, Finn K., Nykøbing Sj.
Larsen, Henrik, Nykøbing F
Larsen, Mogens, Slangerup
Larsen, Jørgen Emdal, Odense N
Larsen, H. From, Frederiksværk
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Larsen, Aage, Faaborg
Larsen, Knud B., Randers NV
Larsen, John, Juelsminde
Lauridsen, Benny, Fredericia
Lauridsen, John, Oksbøl
Laursen, John Søkær, Gedved
Lehn Toft, Carsten, Odense N
Leuenhagen, Michael Quist,
Tjæreborg
Levisen, Gert, Frodba
Lindholm, Hans, Gistrup
Lohmann, Preben, Augustenborg
Lorentzen, Kristian Pihl, Ans By
Lund, Knud, Næstved
Lund, Jørn, Sønderborg
Lundegaard Kjeldsen, Arne, Åbybro
Lunding, Elmer, Nyborg
Lüneborg-Nielsen, H., Gjern
Lønborg, Jens Hvid, Viborg
Madsen, Leif Nørskov, Aabybro
Madsen, Frank, Esbjerg
Madsen, Gudmund, Næsteved
Madsen, Jens Hardy, Dragør
Madsen, Jørgen Bue, Gram
Madsen, Palle, Borre
Meyer, Jürgen S., Løgumkloster
Meyhoff, Erik, Struer
Mikkelsen, Vagn K. H., Harlev J
Mikkelsen, Ove, Skanderborg
Milde, Søren Win, Holstebro
Mindested, Leif, Børkop
Mogensen, Anders, København NV
Moos, Christen, Padborg
Mortensen, Egon, Næstved
Mortensen, Poul, Allerød
Mortensen, Henrik og Diosie,
Skanderborg
Mortensen, Sven, Værløse
Morthorst, Knud Erik, Brørup
Mosbæk, Claus, Skive
Mosgaard, Kurt, Viborg
Mouridsen, Jens P., Middelfart
Mouritsen, Lars, Haderslev
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 Thomassen,
Skanderborg
Neess, Svend O B, Herning
Nielsen, Jesper Stengaard, Silkeborg
Nielsen, Niels Anton, Ikast
Nielsen, Kim K., Frederiksværk
Nielsen, Stanley M., Skive
Nielsen, Jacob Amnitzbøl, Brørup
Nielsen, Finn Pauli, Vejen
Nielsen, Johannes Chr., Tørring
Nielsen, Henning, Frederiksberg
Nielsen, Jens C, Holstebro
Nielsen, Bent, Slangerup
Nielsen, Leo, Holbæk
Nielsen, Jan Aggerholm, Brande
Nielsen, Morten, København Nv
Nielsen, Jørgen Z., Gråsten
Nielsen, Thomas og Anna, Oksbøl
Nielsen, Willy, Nordborg
Nielsen, Tove og Niels Peter, Viborg
Nielsen, Lise & Tonny, Greve
Nielsen, Ejvind, Hadsten
Nielsen, Arno, Brønshøj
Nielsen, Thøger Berg, Skive
Nielsen, Ruben Adler, Vordingborg
Nielsen, Vagn, Sakskøbing
Nielsen, Erik, Thisted
Nielsen, J. Bjerregaard, Tønder
Nielsen, Hans Jørgen, Bagsværd
Nielsen, Finn, Hasselager
Nielsen, Ole, Bække
Nissen, Thorkild Sandager, Holsted
Nordentoft, J., Slagelse
Nyboe, Ivan, Borup
Nygaard, Leif, Næstved
Nørholt, Ole Bendt og Birthe M.,
Støvring
Nørskov, Jens Erling, Kjellerup
Olesen, Torben B., Bjerringbro
Olsen, Kjeld, Eskildstrup
Olsen, Lars Bjørck, Hørsholm
Ottosen, Henning, Aarre
Ourø, Per, Næstved
Overgaard, Per-Ole, Lystrup
Pagh, Mogens, Jyderup
Pedersen, Ole Stokholm, Billund
Pedersen, Niels Erik, Randers C
Pedersen, Jørgen Fried, Holbæk

Pedersen, Flemming E., Holsted
Pedersen, Allan, Saxtorp, Sverige
Pedersen, Rene, Brønshøj
Pedersen, Ove J., Ølgod
Pedersen, Kurt Bak, Hjørring
Pedersen, Ingrid og Frede Mørch,
Sønderborg
Pedersen, Anders O., Kirke Hyllinge
Pedersen, Hans Viggo, Kastrup
Pedersen, Martin, Silkeborg
Pedersen, Frede, Ikast
Pedersen, Erling, Slangerup
Persson, Anne Marie, Nr. Ørslev
Petersen, Evald, Høng
Petersen, Sønnik Poul, Tønder
Petersen, Erik Frank M. Kleist,
København SV
Petersen, Mikael Kongstad, Vonge
Petersen, Thomas Helmer, Højslev
Petersen, Verner, Kolding
Petersen, Benny, Juelsminde
Petersen, Leif, Hedehusene
Petersen, Viggo, Aabenraa
Petersen, Jørgen, Nordborg
Pihl Jensen, Hans, Nakskov
Piil, Niels Ole, Tranbjerg
Poulsen, John, Tølløse
Preben, Sloht, Skive
Qvist, Troels C., Rødekro
Rasmussen, Vilhelm Torp, Skive
Rasmussen, Kurt Folmer, Bogense
Rasmussen, Kim Wolff, Thisted
Rasmussen, Jørgen Mathorne,
Aabybro
Rasmussen, Sten, Dyssegård
Rasmussen, Stine, Sakskøbing
Rasmussen, Verner, Rødby
Rasmussen, Per A., Væggerløse
Rasmussen, Helge, St. Heddinge
Rasmussen, Søren, Korsør
Rasmussen, Viggo, Sulsted
Reedtz, Rasmus, Horsens
Rode, Jens, København Ø
Rolin, Benthe og Niels, Spøttrup
Rosenørn, Charlotte, København S
Rønberg, Kristian, Ansager
Sandorf, Gorm Gerstenfeldt, Kastrup
Schjelde, Henrik, Eskilstrup
Schneider, Peter Gjern,
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København N
Schou, Torben, Herning
Schou, Ole, Vordingborg
Schunck, Leif Gregor, Frederiksund
Selch, Egon, Christiansfeld
Senniksen, Jytte og Preben, Asnæs
Sewohl, Anker, Lundby
Shrøder Nielsen, Mogens, Karup J
Sigaard, Bent, Viborg
Simonsen, Jens, Fredericia
Skjøth, Anders, Sulsted
Skøt, Torkil, Frederiksværk
Spangsø, Knud og Karin,
Randers Sø
Stausholm, Palle, Hasselager
Steffensen, Steffen V., Horsens
Storm, Jens, Millinge
Strunge, Hanne og Hugo, Taastrup
Svane, Ejner, Allingåbro
Svendsen, Georg, Faaborg
Svendsen-Tune, A., Rungsted Kyst
Svenstrup, Kristian, Vemp
Søndergaard, Helle og Jens, Viborg
Søndergaard, Poul, Skørping
Sørensen, Poul, Lystrup
Sørensen, Henning, Skive
Sørensen, Georg Duus, Nordborg
Sørensen, Børge, Nyborg
Sørensen, Helle og Vagn, Rønne
Sørensen, Aase, 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, Nyborg
Therkelsen, Erik, Vejle
Thor, Edgar, Fårevejle
Thuesen, Per S., Slagelse
Tiede, Jan Henrik, Næstved
Tommerup, Svenaage, Faaborg
Tonsgaard, Helle og Mads,
Nykøbing M
Tornvig Christensen, Arne,
Hørsholm
Tranberg, Peter, Hellerup
Ustrup, Peter Penner, Spøttrup

Veicherts, Nicolas T, København Ø
Vestergaard, Ernst, Tjele
Vistisen, Niels K, Thisted
Von Helgesen, Jørgen, Varde
Warming, Klaus, Holstebro
Warming, Christian Wibroe, Nivå
Weismann, Johnny, Frederiksværk

Wernersen, John, Randers Nø
Westergaard, Otto, Hørning
Westergaard-Simonsen, Mette,
Fredericia
Willumsen, Lisbeth, Søborg
Winther, Per, København S
Wrist-Knudsen, Flemming, Næstved

Wulff, Ejvind, Hørve
Würtz, Carlo, Augustenborg
Wølke, Lars, Roskilde
Zeplin, Steen, Hellerup
Ødorf, Stig, Espergærde
Ølund, Erik, Malling
Ørhem, Flemming, Glostrup

Foreninger og firma
støttemedlemmer
Amnitzbøl Marketing,
Væggerløse
Cypernveteranerne
DANCON træf
Danmarks Veteraner
”Bornholm”
Danmarks Veteraner
"Fyn"
Danmarks Veteraner
"Kronjylland"
Danmarks Veteraner
"Limfjorden"
Danmarks Veteraner
"Lolland, Falster,
Møn"
Danmarks Veteraner
"Midtjylland"

Danmarks Veteraner
"Midtsjælland"
Danmarks Veteraner
"Nordsjælland"
Danmarks Veteraner
"Nordvest"
Danmarks Veteraner
"Nordsjælland"
Danmarks Veteraner
"Næstved & Omegn"
Danmarks Veteraner
"Sydvestjylland"
Danmarks Veteraner
"Sønderjylland"
Danmarks Veteraner
"Trekantsområdet"
Danmarks Veteraner
"Viborg og Omegn"

Husk g
Lørdag d. 8. oktober 2022, kl.
Scan QR-koden med din
S
Smartphone og se indkaldelsen
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Danmarks Veteraner
"Østjyderne"
Danske Soldaterforeningers
Landsråd
Finn’s Vinhandel,
Esbjerg
Folk og Forsvar,
KBH V
Hærens Konstabel- &
Korporal forening,
Silkeborg
Konstabelmessen
Varde Kaserne
Politiets Blå Baretter
Aarhus samvirkene
soldaterforening

Sådan bliver du støttemedlem
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til
museets kasserer eller ved:
 mobilepay 21431 (husk navn og adresse)


indbetaling til Arbejdernes Landsbank:
regnr. 5394 kontonr. 0441137 (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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Danske soldater i Suez

Dokumentariske optagelser af danske soldater på vej til udsendelse i Suez som
fredsbevarende styrker. Filmen viser formentlig afrejsen fra Danmark af de første
styrker til Italien med amerikansk transportfly og ombordstigningen på Swiss
Air-flyet i Italien mod Egypten under lokal mediebevågenhed. Flyet aflaster den
danske proviant i Egypten, og de danske soldater finder sig til rette blandt de
andre FN-tropper.
I 1956 udsendte FN for første gang en bevæbnet fredsbevarende styrke ved navn
UNEF (United Nations Emergency Force). Flere nationer skulle bidrage til denne
styrke, som skulle fungere som en fredsbevarende stødpude mellem Israel og
Egypten og sikre Israel mod fremtidige fedayeen-angreb fra Sinai og Gaza. Danske og norske soldater var med og rykkede fra Suez-kanalen mod grænsen til
Israel og indgik derefter i ti år i den såkaldte Gaza-styrke. 12.000 danske soldater
deltog i forlængelsen af Suez-krisen og den israelsk-fransk-britiske indrykning
ved Suez i FN's fredsbevarende mission. De første udsendte danske soldater var
almindelige værnepligtige jenser, og disse blev i maj
1957 erstattet af hvervede professionelle soldater i resten af styrkens udsendelse.
Blandt de udsendte var styrker fra Jydske Ingeniørregiment. I 1967 blev FN-styrken udvist af Egypten.
https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/film/danske-soldater-i-suez
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eFP hold 5
Public Affairs Officer, Nikolaj Thide
D. 11. marts deployerede det
danske bidrag til eFP (enhanced Forward Presence) i et chartret fly fra
den militære del af Karup lufthavn til
Amari Airport nær Tallinn. Det er det
femte hold Danmark sender afsted til
Estland.
Forinden havde chefen for Jydske Dragonregiment, oberst Anders
Poulsen, og forsvarsminister Morten
Bødskov hver især holdt en kort afgangstale til os med opmuntringer,
formaninger og ikke mindst en tak fra
det politiske niveau.
Efter få timers flyvning kunne
vi se Estlands sneklædte landskab under os.

På den estiske flyvestation
Amari, blev vi budt velkommen af
den danske ambassadør til Estland,
Kristina Miskowiak Beckvard.
JMTO, (Joint Movement Transportation Organisation), havde gjort et
godt forarbejde og efter navneopråb,

satte vi os ind i de ventende
busser og kørte til kasernen i Tapa.
Dagen efter blev der afholdt en
parade for overtagelsen af missionen
fra det franske bidrag i eFP. Men som
konsekvens af krigen i Ukraine, er
der en markant troppeforøgelse og for
første gang siden eFP begyndelse,
indgår der nu både et dansk og et
fransk kompagni i den britiske eFP
kampgruppe.
Vi er godt indkvarteret i vores
egen bygning, på Tapa Kaserne, og
det er en stor fordel.
Bygningen er virkelig godt indrettet med indkvartering, kontorer,
bade- og toiletfaciliteter og sauna.
Der er et træningsrum og derud over
et KFUM velfærdsrum, hvor Åse
Merete og Birgitte er rigtig søde til at
holde kaffen varm og ikke mindst
bage kager, her kan soldaterne slappe
af med TV, PlayStation og almindelig gammeldags bræt og kortspil og
om søndagen holder feltpræsten
gudstjeneste her. Vi har endvidere en
læge og en sygeplejerske som holder
til ved det britiske infirmeri, - når de
ikke er i felten som en del af ambulance og forbindepladsen.
eFP hold 5, - Udgøres af en
kampenhed, et mekaniseret infanterikompagni, Vikingkompagniet fra
II/JDR, forstærket med en finskyttesektion og en artilleriobservatørsek-
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tion, et logistikdetachement (LOGDET) og et nationalt større element
(NSE), der udover har vi en forbindelsesofficer og befalingsmand til 1.
Estiske Brigade, vores næstkommanderende indgår samtidig som næstkommanderende i den britiske kampgruppe. Endelig har vi Chef DANCON eFP, oberstløjtnant Peter Els,
der sammen med kontingentbefalingsmanden, en efterretningsofficer
og presseofficeren er placeret i eFPC,
hovedkvarteret i Tallinn.
Det Nationale Støtteelement,
NSE, står for den operative og strategiske logistik i Estland. De sørger for
at binde logistikken sammen mellem
depoterne i Danmark og Estland. Det
indebærer bl.a. at sende personel og
gods frem og tilbage. NSE understøtter DANCON med en lang række af
servicefunktioner, der giver Vikingkompagniet og Logistikdetachementet ro til at fokusere på deres taktiske
opgave
Logistik Detachementet en lille
logistikenhed og de har en reparationssektion med mekanikere, der kan
reparerer alle typer køretøjer. Der er
en sanitetssektion med en pansret ambulance samt en forbinder plads, hvor
der kan ydes nødkirurgi til sårede soldater. En bjærgningsgruppe til at
trække køretøjer fri, hvis de ikke kan
komme fri med egen hjælp. Til sidst
er der en transportgruppe, der i pansrede lastbiler transporterer vand, diesel, mad og andre forsyninger frem til

de forreste enheder.
De første uger gik selvfølgelig
med at indrette os i de nye faciliteter,
men allerede efter to uger skulle Vikingkompagniet gøre klar til at stå i
beredskab for den britiske eFP kampgruppe. Den første beredskabsalarmering klarede de fint og kompagniet
stod klar til kamp på rette sted inden
for tidsfristen.
I marts måned var stadigvæk
sne og frostgrader i Estland, og det
benyttede Vikingkompagniets instruktører til at gennemføre vintertræning for det meste af kontingentet.
Det store højde punkt var selvfølgelig, at soldaterne en efter en skulle
tage et frisk søbad, - efter at der var
savet hul i isen. Efter at soldaten var
dukket op til overfladen igen, skulle
soldaten anmode om tilladelse til at
trække sig op af vandet. Denne øvelse
for at demonstrerer over for instruktørerne, at de havde fået ro på åndedrættet og var i selvkontrol.
Vikingkompagniet og Logistikdetachementet indgår i den britiske eFP kampgruppe under 1. estiske
brigade. På grund af den samlede sikkerheds situation har både englænderne og franskmændene valgt at
styrke kampgruppen yderligere, så
eFP kampgruppen består af i alt otte
kompagnier under kommando af en
britisk oberstløjtnant fra 1. Royal
Welsh Battalion.
Med så mange enheder fra tre
forskellige nationer er det naturligvis
vigtigt, at man får øvet sammen.
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Øvelsen BOLD DRAGON blev gennemført fra 7. til 15. april og her blev
eFP kampgruppen testet og efterfølgende certificeret af 1. estiske Brigade. Certificeringen blev fejret med

fællesspisning, med burgers og kage
for hele kampgruppen og i dagens anledning blev den restriktive ”Two
can” alkoholpolitik hævet til ”Four
can”.

Gravet ned og klar til kamp

Når vi ikke deltager i øvelsesaktiviteter med kampgruppen har
især Vikingkompagniet med dele af
Logistikdetachementet mulighed for
at deltage i øvelser sammen med
esterne. Det har både omfattet øvelser
med den estiske 2. brigade, der uddanner værnepligtige, og med 1. Estiske brigade der er den stående styrke,
senest var vi en tur i Adazi til en 24
timers brigade. I Adazi fik nogle af os
også mulighede for at hilse på NFP
beredskabsbataljonen der ligger i lejr
her.
I 2021 var II Panserinfanteribataljon/ Jydske Dragonregiment Danmarks beredskabsbataljon i NRI

(NATO Readiness Initiative). Og i
den periode indgik der et kompagni
fra 1. Estiske Brigade, - og det er det
kompagni, som Vikingkompagniet
ofte øver sig sammen med. På den
måde vedligeholder vi de gode relationer til esterne, som allerede i 2020
blev opbygget hjemme i Danmark
under forberedelserne til NRI beredskabet. Vi deler rigtige mange standarder og principper med esterne, så
integrationen og samarbejdet er utrolig enkelt.
Der har været en del besøg fra
Danmark, og her nævner vi lige et par
højdepunkter.
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Statsminister Mette Frederiksens besøg ved DANCON eFP-5, marts 2022

Statsminister Mette Frederiksen og de fire partiledere bag den nye
forsvarsforligsaftale var på besøg på
Tapa Kaserne i marts. Statsministeren mødtes med sin estiske kollega,
premierminister Kaja Kallas, der har
nogle meget klare budskaber vedrørende, hvad hun og Estland betragter
som truslen fra Rusland. Vi fik vist
dem rundt i vores bygning. De fik
også mulighed for at ridse deres
navne i ruden til KFUM-soldaterhjemmet, en ældgammel tradition,
som har fulgt med os rundt i alle missionsområderne. Og så fik de smagt
den hjemmebagte kage og talt med
mange af soldaterne.
Under besøget talte alle seks
politikere til hele DANCON og roste

herunder soldaterne, for den store og
vigtige indsats. Besøget sluttede med
et pressemøde, hvor alle fem danske
politikere svarede på spørgsmål fra
dansk og international presse.
Interforce er en organisation,
der har til formål at knytte Forsvaret
og erhvervslivet i Danmark tættere
sammen. En Interforcedelegation på
ca. 50 deltagere besøgte os i april. Besøget blev ledet af Chefen for Hærkommandoen, generalmajor Gunner
Arpe Nielsen, det var tydeligvis en
stor oplevelse for deltagerne at møde
og tale med soldaterne i forbindelse
med det Static Display, der var opstillet til lejligheden.
Pressen har også været forbi i
flere omgange, sidst i forbindelse
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med eFP femårsdag, som blev fejret
på Tapa Kaserne med en stor parade
med hele eFP kampgruppen 12. maj.

eFP INFO BOKS
På baggrund af den ændrede sikkerhedspolitiske situation i Europa efter Ruslands ulovlige annektering af Krim-halvøen i marts 2014, besluttede medlemslandene i NATO ved et topmøde i juli 2016 at øge alliancens tilstedeværelse i
Baltikum og Polen, med etableringen af NATO enhanced Forward Presence
(eFP).
Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet
og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.
I maj 2017 besluttede et bredt flertal i Folketinget at bidrage med et dansk kontingent (DANCON) på ca. 200 soldater til NATO’s fremskudte tilstedeværelse
i Baltikum og Polen.
DANCON består i øjeblikket af 221 soldater fordelt på tre stabselementer i tre
forskellige hovedkvarterer; et mekaniseret infanterikompagni forstærket med
en finskyttesektion fra Jydske Dragonregiment samt en observationssektion fra
Danske Artilleriregiment; og et logistikdetachement, et nationalt støtteelement
og en militærpolitistation fra Trænregimentet.
Tilsammen har vi fået til opgave at afskrække Putin fra at invadere Estland og dermed NATO - samt at vise alliancesolidaritet med esterne.
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Den Danske Internationale Veteran Organisation
Protektor H.K.H. Prins Joachim

Af Danmarks Veteraners Landsformand Niels Hartvig Andersen
Onde tunger spørger mig en
gang i mellem: ”Om tiden ikke er løbet fra FN-museet?”, men det kan jeg
hurtigt og klart svare nej til.
FN-Museet er fortsat et fyrtårn indenfor veteran- og museumsverdenen.
Danmarks Veteraner og Veteranstøtten ville have svært ved at nå
ud til alle de ”kunder” rundt om i landet, som FN-Museets omrejsende boder giver mulighed for. Mere end 40
forskellige steder stiller de gode frivillige op dag efter dag, weekend efter weekend. Imponerende. Der bliver fortalt mange veteranhistorier og
der bliver solgt meget sand fra Sahara. Og der kommer forhåbentlig
lidt mønt i kassen, sammen med nye
indmeldelser i Danmarks Veteraner.
Og så bliver der professionelt henvist
til Veterancenteret eller respektive
kommuners veterankoordinatorer. Et
meget vigtigt indspil i det samlede
veteranarbejde.
Danmarks Veteraner vil gerne
hermed takke FN-Museets ildsjæle
for den altid velvillige hjælp, som vi
får gennem året. Det være sig med at
udfærdige et diplom, sende en medal-

je med ultrakort varsel, somme tider
ALT for sent, hvorfor vi så kan mødes fysisk på en parkeringsplads
rundt om i landet og udveksle varer.
Tak for den store hjælp, som FN-Museets gode frivillige altid stiller op
med, når vi har de store parader i Kastellet eller andre steder i landet.
Uden Jeres hjælp, gode idéer til løsning af ofte umulige opgaver, ville
det være svært for os at gennemføre
arrangementerne.
Jeg vil varmt anbefale læsere af
dette Årsskrift til at melde sig ind i
Danmarks Veteraner via vores hjemmeside, men også anbefale FN-Museet at bruge Danmarks Veteraners
hjemmeside, Nyhedsmail og Facebook-side, når der skal meddeles godt
nyt eller nye guider skal søges. Det er
mange tusinde læsere/følgere, som på
denne måde gratis kan følge det store
frivillige arbejde på og omkring FNMuseet.
Inde i Kastellet i København er
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det med FN-Mussets forbillede lykkedes at få et etableret et frivilligt
Guide-korps af veteraner, som kan
hjælpe Informationscenteret med
rundvisninger m.m. I øjeblikket er
der 10 frivillige, som også arbejder
tæt sammen med” Kastelsrotterne”,
som er frivillige, der laver rundvisninger om Kastellets fantastiske historie. Inde i Informationscenteret,
som kan besøges virtuelt, hænger der
en takkeplade over dem, som har været bidragsydere til etableringen af Informationscenteret. Her er Danmarks
Veteraner nævnt, sammen med FNMuseet, som har leveret mange vigtige små og store indslag til historiefortællingen.
Ved sidste møde i Monumentskomiteen kunne den aftrædende formand, tidligere Forsvarschef, general
Jesper Helsø fortælle, at han ved et
besøg på FN-Museet var blevet opmærksom på, at der her var et opslag
om Danmarks deltagelse i Nepal. Det
vidste generalen ikke og havde indtil
da ikke kunnet finde noget om den
mission i det ellers meget store materiale, som var baggrunden for at få
alle landene, som Danmark har haft
personel udsendt til, navne på Mindemuren. Så, hvis det ikke havde været
for FN-Museet, ville der have været
en historisk fejl på Monument for
Danmarks Internationale Indsats siden 1948.

FN-Museet er også et af de få
steder i Danmark, som har en mindevæg om JUTLANDIA. Det værdsætter skiftende ambassadører for Republikken Korea, da denne danske indsats stadig betyder og fylder meget
for Sydkorea. Det markeres fortsat to
gange om året ved Langelinie af Danmarks Veteraner og ambassaden,
med Dannebrog, FN-flaget, kranselægning, taler m.v.

Der er også en udstilling om JUTLAND på den Sydkoreanske Ambassade i København, som kan åbnes for
gæster efter anmodning.
Som medlem af FN-Museets
Præsidium ser jeg frem til det kommende år, hvor præsidiet forhåbentligt igen kan samles et par gange om
året og udveksle gode ideer og høre
godt nyt fra FN-Museet. Og evt.
hjælpe med løsningsforslag til nogle
af de udfordringer, som FN-Museet
måtte støde på.
Så læsere kan forhåbentlig give
mig ret i, at veteranverdenen IKKE
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kan undvære FN-Museet og dets frivillige.
Lad mig til slut takke den afgående formand for FN-Museet, Per
Amnitzbøl Rasmussen for et langt,
godt, udfordrende, sjovt og effektivt
samarbejde, både professionelt og
personligt. Sammen har vi gjort en

forskel. Respekt og tak.
Til den nye formand vil jeg ønske alt muligt held og lykke. Jeg glæder mig til det kommende samarbejde.
Med venlig veteranhilsen og
ønsket om en god og hyggelig generalforsamling

Irakmission i vente efter veloverstået øvelse
Endnu et hold af soldater tager snart til Irak for at bidrage til NATO Mission
Iraq (NMI).

Soldater afsøger en vej for nedgravede sprængladninger før de fortsætter. Foto: Tue
Skals / Forsvaret.

Af Forsvarskommandoen – fundet på forsvarets hjemmeside
Øvelsesterrænet i Jægerspris

har hele ugen dannet ramme for Mission Rehearsal Exercise (MRX). En
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sidste udfordrende øvelse for soldaterne, inden de tager til Irak til september.
Under øvelsen skal soldaterne,
der kommer fra Slesvigske Fodregiment i Haderslev, gennemføre en
række handlebaner, hvor de bliver testet i deres evne til at imødegå modstanderens virkemidler, som vejside
.

bomber, indirekte ild og håndtering
af sårede.
Soldaterne blev på den sidste
øvelse blandt andet udsat for forskellige scenarier, hvor de skulle finde og
neutralisere improviserede sprængladninger (IED), som fjenden har
skjult langs ruten, hvor soldaterne kører

Soldaterne og deres instruktører, der tidligere har været udsendt til missionen i Irak,
evaluerer efter gennemførelse af en handlebane. Foto: Tue Skals / Forsvaret

Ikke en kampmission
Når soldaterne lander i Irak bliver de en del af NATO Mission Iraq,
der har hovedkvarter i den amerikanskledede Union III-lejr midt i
Bagdad. Her fra bliver deres primære
opgave at eskortere rådgivere sikkert
rundt i området.
Det danske bidrag til NMI støttes af det danske kontingent (DANCON) i Union III samt et nationalt
støtteelement på Ali al Salem Air
Base i Kuwait.
Danmark har stor erfaring i at
operere i Irak, og har gennem de seneste 20 år opbygget en stor viden og
erfaring i at rådgive og uddanne
udenlandske styrker. De sidste par år

har dog været udfordrende grundet
den globale pandemi. På trods af
disse omstændigheder går missionen
i Irak fremad.
NMI lederskab fra Danmark til
Italien
Forsvaret havde fra november
2020 til maj i år ledelsen af hele
NMI-missionen. Det var en krævende opgave, der kunne løses på
baggrund af mange års erfaring i internationale operationer - blandt andet i Irak. Ved at overtage ledelsen af
NMI bidrog Danmark aktivt til, at
Irak på sigt selv kan stå for egen sikkerhed og bekæmpelse af terrorisme.
Ledelsen af NMI er den 10. maj
i år blevet overdraget til Italien.
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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
Suppleant

Per Krag Dich
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
Oberst Jens Hvid Lønborg
Formand
Næstformand Oberstløjtnant Per Lorenz Hinrichsen
Rigspolitichefen Thorkild Fogde
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

