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

FN Museets formand
Per Amnitzbøl Rasmussen

Rekordernes år:
Årsskriftet er en god lejlighed til
at gøre status for 2012 – på mange
måder et rekordernes år. Først åbningen af de 80 nye kvadratmeter
satellitudstilling i barak H3, med
missionerne Irak, Afghanistan og
lidt FN. Dernæst markeringen af
museets 20 års åbningsjubilæum,
med afsløringen af Danmarks eneste
Æres Væg, der tælle alle 49 danske
soldater og politifolk, som er dekoreret for Tapperhed. En unik samling
der allerede har tiltrukket sig stor
opmærksomhed

Der er særligt to ting som bringer stoltheden op i en. Dels de over
525 frivillige støttemedlemmer, som
hvert år er med til at sikre museets
eksistens gennem deres bidrag, og
dels de mere end 50 frivillige kustoder, der passer og værner om FN
Museet hvert år. I er med jeres trofasthed og opofrelse med til at sikre
driften af dette unikke museum
mange år frem i tiden.

Besøgstallet er steget med 13 %
til næsten 6.000 gæster. Størrelsen af
de mange bidrag fra vores faste og
nye støttemedlemmer, er steget med
23 % til en sum af over 140.000 kr.

Derfor en særlig hilsen og tak til
jer.
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Kan vi fastholde og måske udbygge
dette tal, er FN Museet sikret et solidt fundament flere år frem i tiden.
Dertil skal lægges en rekordomsætning i Souvenir & Varesalget, hvor
overskuddet ubeskåret går til at stabiliserer FN Museets økonomi.

Soldater, der har forrettet tjeneste på
Cypern.
Og endnu engang har FN Museet
skiftet formand for Præsidiet. Oberst
Flemming Mathiasen har fået en ny
stilling i Forsvarskommandoen. Det
har betydet at oberstløjtnant Per Lorenz Hinrichsen er konstitueret chef
for Danilog og dermed ny formand
for museets Præsidium. Vi glæder os
til samarbejdet med dig OL Per L
Hinrichsen og jeg ved at du har
modtaget ”udfordringen” med åbne
arme – tak for det. Og da oberst
Flemming Mathiasen gerne vil fortsætter i Præsidiet skal vi ikke sige
farvel endnu, men herfra skal lyde
en stor tak for din indsats i og med
Præsidiet – som nu er et rigtigt arbejdende Præsidium.
2012 har vist at vi kan styrke alle
de parametre som skal være FN Museets fundament i fremtiden. Det har
naturligvis ikke alene væres præsidiets eller bestyrelsens fortjeneste. Der
er jeres alles fortjeneste – tak for et
kanon godt år som I alle kan være
stolte af. FN Museet – Danmarks
Internationale Veteranmuseum 1948
– 2013.
Og som der stod i en af 2012 julehilsner til FN Museet: ”Vi er fuld
af beundring overfor det store arbejde der er gjort/gøres – og resultatet
er superflot – stor respekt”. Derfor
tillykke og tak.

Fremtiden:
Visionerne for det kommende år
handler ikke om de store ændringer,
men mere at få raffineret de nuværende stande. Vi skal have sat skub i
samlingen af de korte personlige fortællinger, der skal ende med at kunne fortælle en hel historie fra hver
mission. Her kan du også deltage
med din oplevelse.
Årets særudstilling er ikke planlagt endnu, men to observatørmissioner trænger sig på, nemlig Yemen
(1963) og Tajikistan (1993). 1993
var også året hvor de hvide Leopard
Kampvogne blev sendt til Bosnien
via Serbien. Så der er emner nok at
tage af.
Satsningen i FN Museets kiosk
på souvenir med eget logo og mærke, har båret frugt. Flere varemærker
så som vognpoletter og kuglepenne
er allerede udsolgte, men flere
kommer til i den kommende sæson.
En særlig hilsen:
Jeg vil gerne viderebringe en
særlig hilsen fra den cypriotiske ambassadør i Danmark, Mr. George C.
Kasoulides. Ambassadøren sender
alle i og omkring FN Museet de bedste ønsker for fremtiden. Og en særlig hilsen til de 22.623 danske FN-

Per Amnitzbøl Rasmussen
formand
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Jacob P´s historie
Fra bladet ”Hæren 2 - 2012”
Tekst og billeder af Morten Fredslund
Da det kom frem, at den danske kampvognskommandør Jacob
P var blevet skudt og såret to gange med blot 24 dages mellemrum,
flød de danske medier over med
forskellige versioner af den danske
heltehistorie. Nu fortæller Jacob
P. for første gang, hvad der virkelig skete, da han ad to omgange
blev ramt af i alt fire skud, men
begge gange fik nedkæmpet fjenden til trods for at han i sidste
omgang var døden nær.
Selv om det nøjagtig tre måneder
og én dag siden, Jacob P. første gang
blev skudt, gentager han sin melding
og skudkommandoen til sin kampvognsskytte, som var det optaget på
en harddisk. Og mindst lige så nøjagtig og detaljeret beskriver han trin
for trin de to forløb, som helt naturligt bragte ham på alles læber og ud
råbte ham til en ægte dansk helt, da
historien slap ud via NATOs website.
Det var den dag, hvor den afghanske hær, ANA, skulle gennemføre sin første selvstændige mission i
Green Zone. Den danske kampvognsdeling i ISAF var kørt op på
High Ground med kampvognene.
Jacob P. var sammen med sin besætning blevet efterladt alene, da én af

Sammen med sin kone og datteren Dina
– her som passager – tilbragte Jacob
P. påsken sammen med familiens tre
store slædehunde og ”stidsvognen” i
skovene ved Gl. Rye i Midtjylland.

de andre kampvogne var kørt tilbage
med eskorte for at få repareret et
flækket vejhjul.
Et hot-spot i kikkerten
- Kort før det blev mørkt, fik jeg
øje på et hot-spot i mit termiske sigte. Det var uklart, om det var et dyr
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eller et menneske, som bevægede sig
ved roden af et tvillingetræ ved
Compound 24, der lå 620 meter fra
kampvognen. Så jeg greb vores store
håndholdte kikkert, der forstørrer 65
gange og stak hovedet op gennem
lugen. Og lige da jeg får stillet
skarpt, når jeg kun lige at tænke: Det
er sgu’ da en riffel, der stikker ud fra
træroden, og så går skuddet. Jeg
mærker et ordentligt slag i armen.
Som en kraftig lammer. Det er rimelig godt skudt, for jeg er kun lige
oppe med skulderen, fortæller Jacob
P.
Han falder ned i kampvognen og
giver meldingen, der indleder denne
artikel.
- Jeg tror vi at afgive mellem
1.000 og 2.000 skud med tårngeværet, fortæller Jacob, der trods skuddet i højre overarm tænker krystalklart under hele forløbet.

- Jeg vælger bevidst at bruge maskingeværet frem for et skud med
kanonen. Hvis vi skyder en Heatpatron (High Explosive Ammunition, red.) ned i en grøft som den,
hvor skytten gemmer sig, finder vi
aldrig ud af, om vi har fået ram på
Taleban-krigeren eller ej, forklarer
Jacob P.
Og den beslutning giver pote.
For lige pludselig kravler skytten op
af grøften.
- Da afgiver vi et Heat-skud som
rammer ham, siger Jacob og gengiver endnu engang en præcis melding
fra episoden:
- Jeg siger ”Hold inde. 3 er blevet beskudt fra Compound 24. En
snigskytte nedkæmpet på afstand
620 meter. Besætningen er ok. Jeg
selv er ramt i højre arm”.
Jacob kører derefter selv sin
kampvogn tilbage til beredskabsområdet, hvor han bliver behandlet.
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Han insisterer på, at komme
hurtigt tilbage til sin besætning på
kampvognen, men den går alligevel
ikke.
- Da der både var indgangshul og
udgangshul er det pr. automatik en
CAT A, som betyder, at man bliver
evakueret med helikopter til felthospitalet i Camp Bastion, forklarer
Jacob.

Alene i front
Da kampvogndelingen nåede
frem til Golden Eye nord for patruljebasen Clifton, blev Jacobs kampvogn sat til at sikre området, mens
resten af delingen kørte ind til patruljebasen.
- Vi blev beordret noget længere
ud end ellers for at sikre indfaldsvejen til basen. På et tidspunkt hører
jeg noget klunke mod bæltet og ser,
at vores trækwire har løsnet. sig.
Normalt er det noget jeg sætter min
hjælper til at fixe, men da jeg havde
den her dårlige mavefornemmelse,
valgte jeg selv at hoppe ud på jorden
og siger til besætningen, at de skal
lade være med at stikke hovedet for
højt op, fortæller Jacob og fortsætter:
- Nede på jorden igen fornemmer
jeg helt tydeligt, at jeg bliver overvåget. Og da jeg kigger mig over
skulderen, ser jeg to mænd, hvor den
en har et RPG raketstyr på skulderen. Jeg kaster mig så lang jeg er ned
langs kampvognen, mens jeg råber
”RPG”. Var jeg blevet siddende det
samme sted i blot et splitsekund
længere, var jeg blevet ramt i ryggen.

En dårlig mavefornemmelse
Efter en operation af skudsåret,
der bliver hæftet sammen af 10-12
clips, er Jacob atter tilbage ved sin
besætning blot to dage efter beskydningen. Det afløsende hold soldater
begynder så småt at ankomme fra
Danmark et par uger senere, og den
31. januar kører delingen ud sammen med den nyankomne delingsfører, der gerne vil se ansvarsområdet.
- Det skulle så være den allersidste tur. Men jeg havde en rigtig skidt
følelse med den tur. Nu havde vi været dernede en hel periode uden større uheld, og så syntes jeg ikke, at
man skulle udfordre skæbnen, siger
Jacob.
Hans fornemmelse for, at noget
ville gå galt var så udbredt, at han
pakkede alt sit grej i ned tasker og
køjesæk.
- Og så sagde jeg til besætningen, at dér står mit grej, når I skal
sende det hjem, fordi jeg har brækket ryggen. Jeg havde det virkelig
skidt med at tage på den tur.

Projektiler hvislende om ørene
Raketten rammer kampvognen
og Jacob får fragmenter i skulderen.
- Lige da jeg sætter mig op igen
bliver jeg ramt af et skud i skulderen, og jeg kaster mig ned i sandet,
hvor projektilerne begynder at hvisle
om ørene på mig. Jeg melder til min
besætning, at jeg og vognen er ramt,
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og der er en snigskytte i retning kl.
4. Jeg råber også at de skal blive i
bilen, og at de ikke skal starte motoren. Det sidste for at jeg kan kommunikere med dem, men det overhører de desværre, fortæller Jacob.
Mens kampvognens 1500 HK dieselmotor brummer løs, kravler han
febrilsk rundt langs kampvognens
plader ved bælterne for at finde
dækning.
- Det er kattens leg med musen.
Pladerne ved bælterne rammes alle
af skud og senere tæller jeg otte
skudhuller i min uniform, hvor jeg
ikke selv bliver ramt. Min hjelm var
også ramt, så han er virkelig skrap.
Det er dog først da kommer om til
fronten og hæver mig op foran kørerens periskop, at jeg bliver ramt anden gang. Denne gang i låret, og det
gjorde forbandet ondt, og blodet
sprøjtede ud i en stråle, siger Jacob.
Han fortsætter:
- Foran periskopet får jeg signaleret, at man skal slukke motoren, og
da det er sket, råber jeg til besætningen, at nu skal de kraft eder mig høre efter. Jeg beder dem kaste røg, så
jeg kan komme i dækning, udpeger
de to fjender og siger, at de skal beskydes med tårngeværet.

- Jeg tømmer min pistol mod
målet. Jeg ved, den ikke rækker,
men ved at sigte højt i målet, vil jeg
måske kunne skræmme skytten. Da
jeg kravler op på tårnet bliver jeg
ramt igen. Denne gang i venstre læg,
og det gjorde rigtig, rigtig ondt. Så
med en sidste kræftanstrengelse kaster jeg mig ned i kampvognen med
hovedet først. Jeg giver straks en
skudordre, og nu peger kanonen
mod fjenden, som forståligt nok begynder at foretage stillingsskifte. Så
nu har jeg travlt og råber: ”Heat 500,
1 TS ned, mand, skyd”. Vi skyder
dermed lavt i målet og ser, at skytten
vælter omkuld af trykbølgen. Vi
genlader med Canister og gentager
skydningen med samme sigte og
rammer snigskytten lige i sækken,
siger Jacob og fortsætter:
- Vi skyder endnu et skud med
Canister, og nu er jeg sikker på, at
de to fjender enten er døde eller dødeligt sårede. Og først da kan jeg
slappe af. Skytten siger til mig
”Hold kæft, hvor du bløder, Jacob”,
men jeg skubber hans hoved tilbage,
og siger: ”Fokus i dén retning”. Men
da jeg ser, hvordan blodet ikke længere sprøjter ud, men nu stille pibler
ud, tænker jeg for første gang: Det
her dør du sgu’ af, Jacob.

”Det her dør du sgu’ af, Jacob”
Der kommer dog ingen skud fra
tårngeværet og ikke så meget røgslør, som Jacob havde forventet. Han
beslutter derfor at forsøge at komme
op i kampvognen, trods hans to
stærkt blødende skudsår i henholdsvis højre arm og venstre lår.

Beholder kommandoen
Men selv om Jacob nu har indset, at det står slemt til, insisterer han
på selv at melde en statusrapport tilbage til delingsføreren. ”Hold inde.
Ro på net. 3 er ramt af RPG i højre
side foran drivhjul. Vi kan køre. Kø-
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rer, hjælper og skytte ok. Vi har
nedkæmpet skytte og RPG-mand.
Jeg selv var på jorden, da vi blev angrebet og er ramt af skud og/eller
framenter i højre skulder, venstre lår
og venstre læg. Har kraftig blødning.
4 få fat på helikopter. Mike gør klar
til at modtage mig i Clifton. Bekræft, skift.
Først da giver Jacob kommandoen til skytten, og besætningen forbinder Jacobs sår.

en kæmpe hammer, jeg havde glemt
derude, det var jeg sgu’ ked af, siger
Jacob med et skævt smil.
Jacob blev fløjet til Felthospitalet,
hvor han blev opereret. Ved ankomsten havde han kun en liter blod tilbage i kroppen, og fik derfor tilført
4,5 liter blodprodukter. Få dage senere var han stabil nok til at blive
fløjet hjem til Danmark.
- Men det var under skarp protest, for jeg ville så forfærdelig gerne
rejse hjem sammen med min besætning, siger den 30-årige kampvognskommandør. Og helt.
Jacob P. går stadig til genoptræning på Rigshospitalet på ubestemt
tid.

Fuck den hammer
- Jeg kan mærke, at jeg er noget
omtåget, men kommer pludselig i
tanke om, at jeg har glemt min
hammer ude på jorden. Så jeg kalder
2 op og beder ham køre op og hente.
Men så råber han ”Fuck den hammer!” ud over nettet. Men det var jo
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sig og kollegerne sagde, at det var
mig, generalen ville tale med. Det
var John Toolan, der var på besøg,
og han bad mig træde an, og så roste
han mig ellers til skyerne. Det gjorde
mig faktisk ret stolt, for han virker
helt jordnær og er meget respekteret
blandt US Marines, hvor han kommer fra, siger Jacob P.
Senere viste han generalen sin
kampvogn og besætning, hvilket betød, at generalen også gav sin mønt
til Jacobs skytte.

Tre møder med US-generalen
Da Jacob P. første gang blev indlagt på Felthospitalet i Camp Bastion
med et skudsår i armen, bemærkede
han en ældre, gråhåret herre gå rundt
og småsnakke med patienterne.
- Jeg troede, det var sådan en
hyggeonkel, der som pensionist
skulle nurse lidt om patienterne. Da
han kom forbi mig og hilste ”How
do You do?”, hilste jeg selvfølgelig
tilbage med: ”I’m fine. How do You
do?”. Det fik ham til at stoppe op, og
han bad mig fortælle min historie,
siger Jacob og tilføjer:
- Han blev helt benovet og roste mig
til skyerne. ”You brave vikings. We
should have some more brave vikings as you. I’ll give you a coin”.
Men jeg synes jo ikke den ældre
mand skulle bruge sin pensionsopsparing på mig, så jeg takkede nej,
men manden insisterede med et
”You bet I’ll give You a coin”, siger
Jacob P. med bred amerikansk accent og et smil.
Og først da den gråhårede herre
havde forladt sygestuen igen, fortalte
sygeplejerskerne, at det var øverstkommanderende to-stjernede general
for ISAF-styrkerne i Helmand.
- Jeg fik senere hans personlige
mønt, og det er jeg da rigtig stolt af,
siger Jacob P.

I’ll track you down
Da Jacob P. kort tid efter igen
var indlagt på felthospitalet – nu
med tre nye skudhuller, dukkede
John A. Toolan op igen.
- Jeg var lidt omtåget af morfin
ovenpå operationen, men jeg husker,
at han blev helt rørstrømsk og fik
tårer i øjnene. Han sagde, at han
ville komme og besøge mig i Danmark, men jeg kunne ikke huske min
fuldstændige adresse. Men så sagde
generalen:
”It doesn’t matter – I’ll track
You down”.
- Jeg kom så i tanke om, at sådan
en fyr højt på strå jo sikkert ville
lande i København, og jeg begyndte
på en lang forklaring om afstandene
mellem København og Jylland,
hvorefter han sagde:
”It doesn’t matter. I have my
own chopper”.
Og det skal sgu’ ikke undre mig,
at han en dag dukker op på kasernen
i egen helikopter. Sådan en fyr er en
mand, der holder ord, og han har allerede skrevet et håndskrevet brev til

På besøg i lejren
Senere, da Jacob var operativ
igen, blev danskerne i Camp Price
linet op, fordi der kom fint besøg.
- Jeg stod langt tilbage i geleddet og
kunne ikke rigtig høre, hvad der skete. Men pludselig åbnede geleddet
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min kone, hvor han igen roser mig
til skyerne og fortæller, hvor stolt
hun skal være af at være gift med

sådan en som mig, siger Jacob P.
med et beskedent smil.

FN Museets Æres Væg
De 49 fordeler sig på følgende
tjenestesteder: Gaza 4 personer,
Congo 3 personer, Cypern 19 personer, Libanon 1 person, Kroatien 9
personer, Bosnien 1 person, Irak 2
personer og Afghanistan 10 personer.

Af formand
Per Amnitzbøl Rasmussen
Vores 49 helte!
Med afsløringen den 2. maj 2012
af FN Museets Æres Væg – personel
dekoreret for Tapperhed – har ikke
bare museet, men hele Danmark fået
en unik seværdighed. Det er den
eneste komplette samling af samtlige
danske soldater og politifolk, der siden 1948 og op til i dag, har modtaget enten Den kgl. Belønningsmedalje i Guld med Krone, Forsvarets
Tapperhedsmedalje eller Forsvarets
Tapperhedskors for deres International Indsats.

Museets Æres Væg er sponsoreret af De Blå Baretter – Danmarks
Internationale Veteranorganisation.
De har også savnet en markering af
vores rollemodeller – dem vi i hverdagen fristes til at kalde vores helte
– med FN Museets Æres Væg sættes
en varig anerkendelse af deres indsats.

Personlige udtalelser:
Kurt Jensen: ”Jeg er nu efterfølgende rigtig glad for, at vi der slap fra ulykken,
og som var nødt til at træffe nogle svære beslutninger, nu også kan anerkendes
for disse”.
Lars Kongsted: ”Man bliver da stolt af at se sig selv på denne Æres Væg. Det
betyder at andre anerkender ens indsats”.

- 10 -

En sjælden gave
Af formand
Per Amnitzbøl Rasmussen
FN Museet har modtaget en historisk meget sjælden gave i form af
et album der beskriver Ærkebiskop
Makarios flugt fra Nicosia ved kuppet mod ham den 15. juli 1974.
Det er et ud af de tre ens og eneste eksisterende albums – derfor en
helt unik gave som museet er meget
glad for. Det er major Bent Agger
som har lavet beskrivelsen i sin
egenskab af at være adjudant for general J. J. Quinn (FC UNFICYP i
1980).
Albummet vil blive kopieret og
lagt frem i FN Museet i den kommende sæson.
Den danske FN styrke kom lidt
ufrivilligt til at spille en rolle i ærkebiskoppens flugt, idet et dansk UNCIVPOL køretøj blev brugt til dele
af flugten. Og det var også det danske FN-politi der medtog – på tilbagevejen – et brev fra Makarios til FN
Sikkerhedråd og situationen på Cypern.

Albummet beskriver detaljeret flugtvejen, mellemstationen i Kykko klostret og den endelig flugtvej via
Paphos, hvor han fik mulighed for at
tale til det cypriotiske folk via
Paphos Frie Radio. Makarios blev
fløjet ud af Cypern via Akrotiri Basen, Malta og sluttede sin flugt i
London.
Ærkebiskop Makarios vendte tilbage til Cypern den 7. december
1974. Han døde på Cypern den 3.
august 1977, hvor han i dag ligger
begravet.
FN Museet er Bent Agger meget
taknemmelig for gaven, som giver
museet endnu en raritet.
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Nytårshilsen fra præsidiets
afgået formand
Af oberst Flemming Mathiasen
Chef Ledelsessekretariatet Forsvarskommandoen
2012 har været et godt år for FNmuseet. Nye initiativer er kommet
og har været med til at styrke museet. Først og fremmest er museets nye
væg med historierne om de soldater
med flere, der gennem tiderne er belønnet med tapperhedsmedaljer og
tilsvarende, blevet en realitet.

Oberst Flemming Mathiasen

Vi har mange mindetavler og
mindesmærker for vore faldne rundt
omkring på forsvarets tjenestesteder
og offentlige steder. Men ikke før nu
har forsvaret fået et sted, hvor de,
der er blevet belønnet for en helt
særlig indsats, er synliggjort.

Præsidiet holdt møde i efterårsferien på museet for at finde veje til
en styrket støtte til museet og dets
virke. Herunder fik præsidiet en
rundvisning gennem udstillingerne.
Der var bred anerkendelse til bestyrelse og alle jer frivillige, der støtter
op. Selvom museet har en begrænset
økonomisk platform er det imponerende at se både bredde og kvalitet i
udstillingerne. Jeg tror, der er et stort
potentiale i at blive et instrument i
historieundervisningen i skolerne.

Når man læser historierne bag
tildeling af den særlige hæder kan
man ikke undgå at se, at uanset tid
og sted er forskellig, er der hele vejen igennem tale om mennesker, der
på trods af personlig fare, valgte at
komme deres kammerater til undsætning.

Præsidiet er også inde i en god
udvikling, hvor vi søger at gøre
medlemsskaren bredere, således at
alle tre værn bliver repræsenteret.
Ligesom politiet har fået en styrket
deltagelse i præsidiet.

Det er også billeder på den uforanderlighed, der ligger i at være indsat for Danmark, selvom der er tale
om nye steder og nye situationer. Jeg
er sikker på, at det gode initiativ
med væggen vil komme museet til
gode og være med til at trække endnu flere gæster til.

Præsidiet ser frem til samarbejdet i 2013 og ønsker alle museets
venner og hjælpere et godt nytår.
- 12 -

Nytårshilsen fra den nye
formand for Præsidiet
Af oberstløjtnant Per Lorenz Hinrichsen
Ny Chef for Det Danske Internationale Logistik Center (DANILOG) og
formand for museets præsidium
Som ny tiltrådt chef for Det
Danske Internationale Logistikcenter
er det mig en stor glæde og ære at
tiltræde som formand for Præsidiet
for FN Museet.
Oberstløjtnant Per Lorenz Hinrichsen

Jeg ser frem til arbejdet i Præsidiet og til at besøge FN Museet i den
nærmeste fremtid. Jeg har altid haft
stor respekt for det militærhistoriske
vigtige arbejde som ansatte, støttemedlemmer og kustoder har ydet for
Danmarks Internationale Veteranmuseum.

Jeg kan oplyse, at jeg desværre
ikke selv har været i FN tjeneste,
men min fader var udsendt på hold 2
i Gaza i 1957 som oversergent ved
Falsterske Fodregiment, hvilket jeg
agter at bore mig dybere ned i via
vores museum.

Jeg vil som formand for Præsidiet gøre mit til at FN Museet også
fremover kan tiltrække mange besøgende og være en relevant del af
Danmarks militærhistoriske arv.

Jeg har været udsendt til Bosnien, Kosovo og Afghanistan i NATO
tjeneste og har erfaringer med at yde
logistisk støtte til vort bidrag i UNIFIL.
I og jeres familier ønskes alle et
lykkebringende nytår.
Med venlig hilsen
Per Lorenz Hinrichsen
Oberstløjtnant
Chef for DANILOG
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Kustodechefen gør status
Af kustodechef Knud Spangsø
Kære Venner!
Heldigvis var kustodevagtplanen
for 2013 ”time’et og tilrettelagt” før
jul, så jeg også har haft tid til andre
gøremål. Som det også på et tidspunkt blev nævnt i Baretten, mistede
vi vor søn i januar 2012, og den efterfølgende sagsbehandling er i skrivende stund (januar 2013) endnu ikke afsluttet.

Knud Spangsø

Jeg håber at se rigtig mange af
jer til generalforsamlingen den 23.
marts og naturligvis også, at de som
kommer, vil hilse på i al den forventede travlhed på dagen.

Dette fik heldigvis ikke betydning for mit arbejde med at sikre
”driften” af Museet, idet de trofaste
kustoder som vanligt klarede sig
uden min daglige indblanding. Tak
for det, kære venner. Det blev en
fortrinlig sæson for Museet.

Jeg vil helst ikke gøre forskel på
mine kustoder, for I er alle lige
uundværlige for Museet, men en
særlig TAK vil jeg dog sende til Maja og Willi fra Sønderborg, som altid
beredvilligt træder hjælpende til,
hvis ”der skulle opstå ild på toilettet”.

Planen for 2013 var næsten lige
så tilrettelagt før jul, men her i januar 2013 har jeg grundet en sygemelding (i god tid må man sige) fået en
ekstra uge ledig. Uge 15 er i skrivende stund ubesat, men jeg har de
bedste forhåbninger om, at jeg også
finder en kustode til den.

Hilsen og rigtig Godt Nytår til
jer alle.
Knud Spangsø
Kustodechef

I år har jeg aftalt med Henning
Rasmussen, at han får to lærlinge,
som deler en uge. Så er det spændende, hvordan det kommer til at gå.
Forhåbentlig godt med to nye topmotiverede kustoder, som efterfølgende er klar til at indgå i den trofaste skare af kustoder.
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Super støtter 2012
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Støttemedlemmer og
bidragydere 2012
Agger, Bent K., Randers C
Alsbo, Hans, Ikast
Alshauge, Gunnar og hustru,
Ølgod
Alstrup-Nielsen, Torben, Skive
Amnitzbøl krusell, Jan, Mårslet
Andersen A. Christian, Struer
Andersen, Annelise, Ballerup
Andersen, Bendt, Espergærde
Andersen, Christine Beate, Skals
Andersen, Eigil D., Bjerringbro
Andersen, Erik, Vallensbæk Str.
Andersen, Hans Ole, Vemmelev
Andersen, Jan B. og Magda, Ry
Andersen, Jørgen, Hjørring
Andersen, Jørgen, Rønde
Andersen, Jørgen Fauerholt,
KBH NV
Andersen, Karl Ladegaard,
Brædstrup
Andersen, Knud Padkjær og
ægtefælle, Viborg
Andersen, L., Hvidovre
Andersen, Leonhard, Horsens
Andersen, Martin, Tjele
Andersen, Mogens, Rødovre
Andersen, Niels, Odder
Andersen, Olav Degn, Odense S
Andersen, Ole R. og Asta
Truelsen, Læsø
Andersen, Per, Langeskov
Andersen, S. Dohrmann, Skive
Andersen, Søren Iver,
Skanderborg
Andersen, Tom, Hadsund
Andersen, Toni G., Vejby
Anker, Jonni, Allerød
Antonsen, Ricard, Storvorde
Asmund, Mogens, Aabenraa
Asmussen, Lorenz, Christiansfelt
Aunsberg, Ove Jørgensen,
Agedrup
Autzen, Finn, Hjørring
Axelsen. Ib, Vemmelev
Bach Larsen, John, Viborg
Bach, Hugo, Gjerlev
Bach, Kirsten, Odense C
Bach, Preben, Gandrup
Bache, K., Næstved
Bach-Larsen, Johnny, Viborg

Bagge, Søren Pletner, Hinnerup
Bak, Egon, Nordborg
Bang, Anders, Hornslet
Bang, Lone Dehn, Kirke Hyllinge
Bartholomæussen, Finn, Hobro
Bartnik, Knud, Ejstrupholm
Beck, Hans, Bredsten
Bejer, Kristian, Havndal
Beringskjold, A. L., Vordingborg
Bertelsen, Kjeld, Hørning
Bjerre, Torben, Solrød Strand
Bjerregaard, Poul, Thisted
Bolding-Jensen, Jørgen, Hornslet
Born, Niels, Hillerød
Brandt, Jørn H., Hørsholm
Brix, Christen, Skødstrup
Bryld, Henning Bering, Taastrup
Busk, Hubert, Helsingør
Buur, Niels, Ryomgård
Bæk, Hugo og hustru, Odder
Bøvling, Hans, Søborg
Callesen, Bent, Bramming
Carlsen, Hans og hustru, Vejle
Carlsen, Henrik Tissot, Næstved
Christensen, Arne og Ursula,
Nordborg
Christensen, Egon Højris, Solbjerg
Christensen, Elvin, Bolderslev
Christensen, Erland, Hvidovre
Christensen, H. C., Vejle
Christensen, Jens, Høng
Christensen, Orla L. og Birthe,
Børkop
Christensen, Tony, Assens
Christiansen, H. C., Haderslev
Christiansen, Ole, Klarup
Christiansen, Ronny, Nørresundby
Christiansen, T. og L., Herlev
Christoffersen, Henry L.,
Vesterborg
Christoffersen, Ib Arne, Greve
Clausen, Jørgen og Ellen, Thorsø
Colmorn, Tom, Lystrup
Cramer, Jesper, Gilleleje
Dalby, Leo, Roskilde
Dalsgaard, Jens Peter, Randers SV
Dalsøe Jensen, Morten, Korsør
Danefeldt, Leif, Otterup
Danielsen, Arno, Eskildstrup
Danielsen, Mogens, Brabrand
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Danielsen, Niels J., Ebeltoft
Dannerfjord, Leif Rye, Ringe
Dinesen, Bente, Esbjerg N
Dinesen, Gunner Th., Esbjerg N
Dinesen, Harry Th., Øster-Assels
Dokkedal, Jan, Haslev
Domino, Jens, Galten
Dyrehauge, Hartvig, Ullerslev
Ekman, Arne, Bagenkop
Erichsen, Tommy, Viborg
Eriksen, Kjeld Juul, Øster-Assels
Esbensen, Henning, Vejle
Fabricius, Gunnar, Toftlund
Filt, Allan,Tønder
Foght, Hans Chr., Hedehusene
Fogtmann, Bent, Ribe
Fogtmann, Freddy, Kerteminde
Fonnesbæk, Michael, Vildbjerg
Frederiksen, Leif og Lis, Hammel
Frederiksen, Peder A.,
Vallensbæk Str.
Frederiksen, Steen, Vordingborg
Frederiksen, Viggo, Horsens
Ganzhorn Jensen, Rene, Fredericia
Glasius, Poul W., Hjørring
Graversen, Hans H., Brabrand
Grome, Niels, Mern
Grønnegadefonden 24 A, Vejen
Hagesen W. Helmer, Skive
Hammer, Hans Erik, Slagelse
Handskemager, Søren Lang,
Lynge
Hansen, Anne Grete, Tørring
Hansen, Arne Houlberg, Esbjerg Ø
Hansen, Carl Peter, Skibby
Hansen, Erik, Holbæk
Hansen, Erik T., Odder
Hansen, Erling, Odense NV
Hansen, Gerner Flemming, KBH S
Hansen, Henning, Maribo
Hansen, Ib Birger, Odense NV
Hansen, Jens, Nærum
Hansen, K. Faber, Vodskov
Hansen, Kurt, Odense N
Hansen, Lars og Edith, Ebeltoft
Hansen, Lene Hvid, Tommerup
Hansen, Leni, Tørring
Hansen, Lise, Aarhus V
Hansen, Svend, Korsør
Hansen, Svend, Næstved

Hansen, Aage Johs., Gram
Harder, Tommy, Stenløse
Haugård Andersen, Niels, Vejle
Hedegaard, Holger, Sydals
Helver, Niels, Sindal
Henning Terndrup, Frørup
Henriksen, Flemming, Nr. Nebel
Henriksen, Henry A, Skive
Hesselberg, Bjarne, Vordingborg
Hjelmager Per,
Hjortshøj, Henning,
Vester Skerninge
Holm, Jørgen Eilschou,
Ringkøbing
Holst, Knud, Søndersø
Hopwood, Katja, Ranum
Hougaard, Jens, Bjerringbro
Hove, Vagn Erik, Tune
Hovgaard, Lars, Nykøbing F
Hvenegaard Christiansen, Jørn,
Vordingborg
Hvidegaard, J., Holstebro
Hyldahl, Brian, Sunds
Høg, Hans, Herlufmagle
Høgh, Johanne Marie, Bindslev
Højbjerg, Aage, Skodsborg
Ikast, Kaj, Gram
Ilsøe, Peter, Nyborg
Jacobsen, Arne, Hornsyld
Jacobsen, Bruno, Odense SV
Jacobsen, Flemming Dahm,
Roskilde
Jacobsen, Leif, Frederikssund
Jacobsen, Michael, Odense SV
Jacobsen, Palle, Frederiksberg
Jacobsen, Per Hjortshøj og
Annelise, Silkeborg
Jakobsen, Ole Hjortshøj, Risskov
Jensen, Bent, Vejle
Jensen, Bent, Årslev
Jensen, Bjarne Toft, Hobro
Jensen, Christian Thorup, Næstved
Jensen, Edel, Aabenraa
Jensen, Erling, Korsør
Jensen, Frank Kjeldsgaard,
Harlev J
Jensen, Gudmund Busk og
ægtefælle, Brørup
Jensen, Hans Erik, Bjæverskov
Jensen, Jens, Skanderborg
Jensen, Jens Jørgen, Holstebro
Jensen, Jens K.,Varde
Jensen, Jens Peder, Ansager
Jensen, Jørgen Holmgaard, Vejle
Jensen, Kaj B., Aabenraa
Jensen, Kurt "Fuzzy", Maribo
Jensen, Mogens, Rødovre

Jensen, Ole Brehm og
Anne Marie, KBH Ø
Jensen, Palle, Værløse
Jensen, Poul, Ulfborg
Jensen, Poul Bent, Viborg
Jensen, Sten og Bente, Hobro
Jensen, Svend Erik, Farsø
Jensen, Svend Erik, Herning
Jensen, Søren og Susanne,
Hedehusene
Jensen, Vigan, Aabenraa
Jepsen, Flemming, Køge
Jespersen, Preben, Høng
Johannsen, Erik og
Anna Birthe D., Mariager
Johannsen, Jonni, Kruså
Johannsen, Peter, Padborg
Johansen, Bent og Jonna,
Nordborg
Johansen, Erik, Tommerup
Johansen, Frits, Risskov
Johansen, Peter K., Gesten
Johansen, Stig,Milton Keynes, UK
Juel, Søren, Hørve
Justesen, Evald, Lille Skensved
Jøhncke, N. F., Padborg
Jønson, Bodil og Frede, Svebølle
Jønsson, Birger, Sydals
Jønsson, Knud Erik, Fredericia
Jørgensen, Edith Holstener,
Vordingborg
Jørgensen, Hans Jørgen, Tørring
Jørgensen, Harald, Sorø
Jørgensen, Helge, Kirke Hyllinge
Jørgensen, Jørgen Kjær, Sulsted
Jørgensen, Poul Sloth, KBH V
Jørgensen, Sven Philip, Hørsholm
Kamstrup-Jacobsen, R., Gentofte
Kay, Thorkild E. og Inger-Merete,
Horsens
Kirel, Flemming, KBH Ø
Kirkegaard, Jørn, Skanderborg
Kjær, Kaj Jensen, Hellerup
Kjærgaard, Henning, KBH V
Kjærgaard, Kim Hyllested, Tim
Klausen, Erik, Viborg
Klausen, Ib, Svendborg
Klit, Jørn og Herdis, Silkeborg
Knold, Jørgen Andersen,
Middelfart
Knudsen, Bruno M.,
Vester Skerninge
Knudsen, Fam., Frederiksværk
Knudsen, Gert Thisted, Esbjerg V
Knudsen, Knud, Vemb
Knudsen, Kaare Hvass, KBH Ø
Koch, Robert, Horsens
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Kofoed, Mary, Haderslev
Kohsel, Svend, Jerup
Korshøj, Peder, Rødkærsbro
Kovacs, Michael Arnold,
Odense NØ
Kristensen, Bent, Odense S
Kristensen, Egon, Rødding
Kristensen, Ernst, Hobro
Kristensen, frank, Brande
Kristensen, Knud Erik,
Kongens Lyngby
Kristensen, Sigvald, Vejen
Kristiansen, Egon, Nimtofte
Kristiansen, Knud, Kolding
Kristiansen, Peder Alsted,
Ølstykke
Krogh, Hans, Svendborg
Krogh, Per B. og Inge-Lise,
Fredericia
Kromose, Finn, Kokkedal
Kruse, Wenzel, Kongens Lyngby
Kræpping, Erik, Højbjerg
Krøyer, Ove, Sorø
Kulle, Alex, Strøby
Küster, Per, Køge
Kærgaard, K. E., Slagelse
Kaae, Marie, Gørlev
Lambert, K. A., Ringsted
Langballe, Paul, KBH Ø
Lange, Maja og Wilhelm,
Sønderborg
Larsen, A. K., Hvidovre
Larsen, Bent, Assens
Larsen, Erik G. og Karen, Viby J
Larsen, Frank, Stege
Larsen, Frits, Kolding
Larsen, H. From, Frederiksværk
Larsen, Harald, Odder
Larsen, John, Juelsminde
Larsen, Jørgen, Odense N
Larsen, Knud B., Randers C
Larsen, Mogens, Slangerup
Larsen, Aage, Fåborg
Lauridsen, Benny, Fredericia
Lauridsen, John, Oksbøl
Lauritsen, Vagn, Ikast
Lauritzen, Bjarne Bundgaard,
Hørsholm
Laursen, Carl Chr., Hinnerup
Laursen, John Søkær, Gedved
Lausen, Mogens, Gråsten
Lehn Toft, Carsten, Odense N
Leif Jørgensen, Maribo
Leuenhagen, Michael Quist,
Tjæreborg
Levinsen, Gert, Frodba
Lidegaard, Jens, Them

Lind, Elise, Ans By
Lindersgaard, Leif, Padborg
Lindholm, Hans, Gistrup
Lockdal, Erling, Middelfart
Lorentzen, Kristian Pihl, Ans By
Lund, Jørn, Sønderborg
Lund, Knud, Næstved
Lundegaard Kjeldsen, Arne,
Åbybro
Lunding, Elmer, Nyborg
Lübecke; Henning, Køge
Lykke, Jørgen, KBH Ø
Lüneborg-Nielsen, H., Gjern
Madsen, Arne, Nørre Alslev
Madsen, Erik, Aalborg Ø
Madsen, Frank, Esbjerg
Madsen, Gudmund, Næstved
Madsen, Jens, Odense S
Madsen, Leif Nørskov, Åbybro
Madsen, Palle, Borre
Magnussen, Henrik, Virum
Marck, Hanne N., Næstved
Meyer, Jürgen S., Løgumkloster
Mikkelsen, Jens, Holstebro
Mikkelsen, Karl, Skævinge
Mikkelsen, Ove, Skanderborg
Mikkelsen, Vagn K. H.,
Harlev J
Mikkelsen, Åge K., Tjele
Milo Hansen, Næstved
Mindested, Leif, Børkop
Moos, Christen, Padborg
Mortensen, E. K. J., Fredericia
Mortensen, Egon, Næstved
Mortensen, Knud H., Tilst
Mortensen, Poul, Allerød
Mortensen, Sven, Værløse
Morthorst, Knud Erik, Brørup
Mouridsen, Jens P., Middelfart
Munk, Niels Arne, Esbjerg V
Møller Rasch Jørgen, Fåborg
Møller, Carl-Jørgen Christian,
Mølskov, Poul, Roskilde
Neergaard, Bent, Skanderborg
Nehm, Helge, Frederiksberg C
Niels Ole Piil, Tranbjerg
Nielsen, Aksel, Horsens
Nielsen, Arne Aagaard, Gørlev
Nielsen, Arno, Brønshøj
Nielsen, Carl Chr., Humlebæk
Nielsen, Ebbe, Søborg
Nielsen, Egon Lindhardt,
Odense S
Nielsen, Ejvind, Hadsten
Nielsen, Erik, Thisted
Nielsen, Finn, Hasselager
Nielsen, Finn L., Kastrup

Nielsen, Hans Damgaard,
Gredstedbro
Nielsen, Hans Jørgen, Bagsvær
Nielsen, Henning, Gørlev
Nielsen, J. B., Tønder
Nielsen, Jesper Stengaard,
Silkeborg
Nielsen, Jørgen, Ringe
Nielsen, Kim K., Frederiksværk
Nielsen, Knud Voss, Vallensbæk
Nielsen, Niels Anton, Ikast
Nielsen, Niels J., Lemming
Nielsen, Ole, Bække
Nielsen, Ole og Susanne Jensen,
Roskilde
Nielsen, Poul Thor, Frederikssund
Nielsen, Preben Sloth, Skive
Nielsen, Ruben A., Vordingborg
Nielsen, S., Fåborg
Nielsen, Stanley M., Skive
Nielsen, Søren Karl og Marie M.,
Ølgod
Nielsen, Thomas og Anna, Oksbøl
Nielsen, Thøger Berg, Skive
Nielsen, Vagn, Sakskøbing
Nordentoft, J., Slagelse
Nygaard, Leif, Næstved
Nygaard, Leif, Nørresundby
Nørgaard, Martin J., Sæby
Nørholt, Ole Bendt og Birthe M.,
Støvring
Nørskov, Jens Erling, Kjellerup
Olesen, Torben B., Bjerringbro
Olsen, Bjarne, Odense SØ
Olsen, Carl Chr., Hillerød
Olsen, Kjeld, Eskildstrup
Pagh, Mogens, Jyderup
Pajbjerg, Henry, Fredericia
Palle B Rasmussen, Haderslev
Pedersen, Aksel, Risskov
Pedersen, Allan, Sverige
Pedersen, Erling, Slangerup
Pedersen, Flemming, Bjæverskov
Pedersen, Flemming E., Holdsted
Pedersen, Frede, Ikast
Pedersen, Hans Viggo, Kastrup
Pedersen, Jens Eske, Hornslet
Pedersen, Jesper, Hadsund
Pedersen, Johannes, Humble
Pedersen, Jørgen Fried, Holbæk
Pedersen, Leo, Galten
Pedersen, Martin, Silkeborg
Pedersen, Niels Erik, Randers C
Pedersen, Ole Stokholm, Vejen
Pedersen, Peder, Sabro
Per Holt Jessen, Gråsten
Peter H Dall, Sønderborg
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Peter Kølby, Søborg
Petersen F.M. Kleist Erik,
Frederikssund
Petersen, Benny, Juelsminde
Petersen, Bjarne Lau, Skårup Fyn
Petersen, Evald, Høng
Petersen, Gunnar, Kirke Såby
Petersen, Hagen, Holstebro
Petersen, Jonna & Johann,
Nordborg
Petersen, Jørgen, Nordborg
Petersen, Jørn, Taastrup
Petersen, Keld, Aarhus N
Petersen, Kurt, Charlottenlund
Petersen, Leif, Hedehusene
Petersen, Sønnik Poul, Tønder
Petersen, Viggo, Aabenraa
Philipsen Simon Jørgen, Glostrup
Poulsen, Claus, Rødekro
Poulsen, Erik, Sønderborg
Poulsen, John, Tølløse
Prip Pedersen, Søren, Lystrup
Rasmussen, Børge, Ebeltoft
Rasmussen, Helge, KBH N
Rasmussen, Henning, Hørsholm
Rasmussen, Jacob, Virum
Rasmussen, Jan og Kirsten,
Gadstrup
Rasmussen, Kurt Folmer, Bogense
Rasmussen, N. Christian, Regstrup
Rasmussen, Per A., Væggerløse
Rasmussen, Sten, Søborg
Rasmussen, Stine, Fåborg
Rasmussen, Søren, Korsør
Rasmussen, Verner, Rødby
Rasmussen, Viggo, Sulsted
Rasmussen, Vilhelm Torp, Skive
Reedtz, Rasmus, Horsens
Ree-Holtz Hauch, Birthe,
Bylderup-Bov
Reersdorff, Tom E.W.,
Augustenborg
Reiffenstein, V. A., Hasselager
Riis, Jørgen, Bjerringbro
Risager, Vagn, Allinge
Rode, Jens, KBH Ø
Rosenørn, Charlotte, Gentofte
Rugtved, Kristian Lars, Ringsted
Røn, Per, Roskilde
Rønberg, Kristian, Ansager
Sandorf, Gorm Gerstenfeldt,
Kastrup
Scheerer, Werner, Grenaa
Schmidt L.C. Hans, Vadum
Schmidt, Tor, Kolding
Schmidt, Willi, Næstved
Schneider, Peter, KBH N

Schollert, Axel Hofmann, Them
Schou, Ole, Lundby
Schouw, Ingrid, KBH S
Schwartz, Hans, Fåborg
Schwartz, Jesper, Store Heddinge
Sennels, Erik, Aabenraa
Severinsen, Per, Skibby
Sewohl, Anker, Lundby
Sigaard, Bent, Viborg
Simonsen, Hans, Horsens
Simonsen, Jens, Fredericia
Skjøth, Anders, Sulsted
Skree, Leo, Herning
Spangsø, Knud og Karin,
Randers C
Steenild Karl Ole, Tyskland
Steffensen, Steffen V., Horsens
Storm, Jens, Millinge
Strunge, H., Taastrup
Sundahl, Helge, Odense C
Svendsen, Bernt, Karup J
Svendsen, Georg, Fåborg
Svendsen-Tune, A.,
Rungsted Kyst

Søndergaard, Jens og Helle,
Viborg
Søndergaard, Poul, Skørping
Sørensen, Birgitte R., Ishøj
Sørensen, Erik Haugaard,
Vissenbjerg
Sørensen, Henning, Skive
Sørensen, Jan, Padborg
Sørensen, Jens Ole, Hedensted
Sørensen, Kristian Bork, Aarhus N
Sørensen, Leo, Grenaa
Sørensen, Poul, Lystrup
Sørensen, Robert, Samsø
Sørensen, Aase og Vagner,
Horsens
Tamberg, Just, Vejle Ø
Temmesen, Poul B., Odense S
Therkelsen, Erik, Vejle
Thomsen, B. B. E., Hjørring
Thuesen, Per S., Slagelse
Toft, Inge-Lis, Virum
Tommerup, Svenaage, Fåborg
Tonsgaard, Mads, Redsted M
Topp, Ivan, Fredericia

Valbæk, Ib, Thorsø
Vedholm, John, Lystrup
Vestergaard, Ernst, Tjele
Vindekilde, Jens, KBH K
Vistisen, Frede, Videbæk
Viuf-Mikkelsen, D. og Dagny,
Holstebro
Wad, Henning, Brørup
Warming, Klaus, Holstebro
Weismann, Johnny, Vordingborg
Werner Højris, Knud,
Westergaard-Simonsen, Mette,
Fredericia
Willumsen, Peer Jørgen, Søborg
Winther, Morten, Randers NØ
Winther, Per, Søborg
Wrist-Knudsen, Flemming,
Næstved
Wulff, Ejvind, Hørve
Würtz, Carlo, Augustenborg
Wølke, Lars, Sønderborg
Ødorf, Stig, KBH K
Ølund, Erik, Malling
Ørhem, Flemming, Glostrup
Østergaard, P. E., Silkeborg

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.
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700 kroners
støttemedlemmer 2012
Acacia Blomster
Frederikssund
Amnitzbøl, Marketing,
Væggerløse
CS Afdeling
Haderslev
Cypern Vine
Esbjerg
Danske Soldaterforeningers
Landsråd
De Blå Baretter
De Blå Baretter
”Bornholm”
De Blå Baretter
"Fyn"
De Blå Baretter
"Kronjylland"
De Blå Baretter
"København"

De Blå Baretter
"Limfjorden"
De Blå Baretter
"Lolland, Falster,
Møn"
De Blå Baretter
"Midtjylland"
De Blå Baretter
"Midtsjælland"
De Blå Baretter
"Nordsjælland"
De Blå Baretter
"Nordvest"
De Blå Baretter
"Næstved & Omegn"
De Blå Baretter
"Sydvestjylland"
De Blå Baretter
"Sydøstjylland"
De Blå Baretter
"Sønderjylland"

De Blå Baretter
"Thy, Mors og Salling"
De Blå Baretter
"Viborg og Omegn"
De Blå Baretters
"Varesalg"
De Blå Baretter
"Østjyderne"
Folk og Forsvar,
KBH V
HKKF DANILOG
Hærens Konstabelog
Korporalforening,
Silkeborg
Konstabelmessen
Varde Kaserne
Politiets Blå Baretter
Politihistorisk Selskab,
København

1.000 kroners
støttemedlemmer 2012
v/Sonnich Nielsen, Hadsten
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En dansker i junglen
Her er en kort beretning om den daglige tjeneste, dagligdagen og de udfordringer, der møder en dansk FN observatør i Liberia.
Jeg er udstationeret i United Nations Mission in Liberia (UNMIL) som
FN observatør fra april 2012 og frem til april 2013.
Af MJ Claus Andreasen,
FN-observatør

Kort om UNMIL:
UNMIL er etableret i 2003.
I missionen er der pr. august 2012:
• 7.541 militære tropper
• 131 FN-observatører
• 1.321 Politifolk inkl.
bevæbnede politienheder
• 468 internationale civile
• 993 lokale
• 222 FN frivillige

Vi er 5 danske officerer, der er
tjenestegørende i UNMIL. De 3 er
tjenestegørende ved staben i hovedkvarteret i Monrovia, mens vi er 2,
der arbejder som FN observatører
ude i landet.
Opgaven for FN observatørerne
er at være missionens ”øjne og ører”.
Man er ubevæbnet og arbejder med
at analysere situationen i ansvarsområdet, samtidig med at man opbygger tillid til lokalbefolkningen. Som
FN observatør bliver man udstationeret på et af de 11 Team Sites, der
er placeret rundt om i Liberia. Hvis
man er udstationeret i 12 måneder,
som jeg er, gør man normalt først
tjeneste i 6 måneder i Rød zone, dvs.
i grænseområdet og derefter 6 måneder i Blå zone, der er beliggende
nærmere hovedstaden Monrovia.

Gambia, Ghana, Etiopien, Kina, Malaysia, Moldova, Namibia, Nigeria,
Pakistan, Rusland, U.S.A., Zimbabwe. Så det er en blandet flok fra hele
verden. Standarden af faglig kunnen,

På et Team Site er der normalt 910 FN-observatører fra forskellige
lande. I den periode jeg har været
her i missionen, har jeg haft observatørkolleger fra følgende lande: Bangladesh, Benin, Brasilien, Bolivia,
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færdigheder og arbejdsmoral er også
meget blandet!
De første 6 måneder gjorde jeg
tjeneste ved Team Site 7, der er beliggende i byen Zwedru i den østligste del af Liberia, tæt på grænsen til
Elfenbenskysten. Vores ansvarsområde var knap 15.000 km2.
På en landsbypatrulje

Denne del ad Liberia er neget
tyndtbefolket. Hovedparten af området er jungle, hvor der er langt mellem vejene og landsbyerne. Her patruljerede vi både med bil (Nissan
Patrol) og helikopter (MI-8) i grænseområdet og moniterede situationen
omkring den spændte situation langs
grænsen til Elfenbenskysten. I vores
ansvarsområde var der omkring
30.000 flygtninge (i 3 lejre+ i lokalområdet). De kom til Liberia i
2011og 2012 fra Elfenbenskysten
med deraf følgende store spændinger
i området. Der er også indsat militær
og politi fra Liberia i området, og
dem havde vi et tæt samarbejde med.

Sproget i Liberia er engelsk, men
det er liberiansk-engelsk og det er
ikke så let at forstå, specielt ikke
hvis de bliver ivrige. Desuden er der
en hel del forskellige stammesprog.
Derfor er der på patruljerne, foruden
de normalt 2 FN observatører, en
lokal tolk, der behersker liberianskengelsk samt det stammesprog, der
tales i området eksempelvis Krahn
eller Bassa. De patruljer vi kører varer fra 1-8 timer alt efter hvor langt
væk man skal og ikke mindst vejenes tilstand. Det er meget hårdt ved
bilerne, så pga. hyppige reparationer
er der altid mangel på biler ved
Team Siten.

Vi kørte mange patruljer, hvor vi
besøgte landsbyer ude i junglen og
her talte vi med beboerne og moniterede stemningen blandt lokalbefolkningen samt i de mange guldminer
(legale og illegale), der er i området.
Team Siten gennemfører hver dag 3
patruljer, så der gennemføres altså
mere end 1.000 patruljer om året ved
hvert Team Site.

På patrulje ved grænsen
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På helikopterpatruljerne eller
som det hedder: Air Inserted Foot
Patrols, er der normalt 2 FN observatører, en tolk og 10-12 bevæbnede
soldater, der skal sikre helikopteren
og patruljen. Derudover kan der være repræsentanter fra andre dele af
FN eller fra de liberianske myndigheder (politi, militær, immigration
eller lign). Patruljerne har normalt
ca. 2 timer til rådighed på jorden.
Grunden til at man bruger helikopter
er, at der er mange steder, man slet
ikke kan nå med bil.

skjuler det meste. Men der findes
både aber, herunder chimpanse,
dværgflodhest, mange små antiloper
og meget andet. Men alle disse dyr
ser man ikke, når man kører ude i
jungle eller når man flyver over det
østlige af Liberia hvor man kun ser
jungle og det er let at forstå, at der
kan gemme sig meget i dette ufremkommelige land. De eneste tider
man ser flere af disse dyr er, når man
ser dem til salg som bushfood ved
vejkanten eller på markedet.
Der er mange slanger her i Liberia, men jeg har endnu ikke set en
levende slange. Den eneste jeg har
set, var en sort kobra, som vores
vagter havde slået ihjel i vores have.
Til gengæld er der mange moskitoer
og nogle små aggressive myrer, der
bider el. lign, så det føles som om,
der er gået ild i ens fødder. Ganske
ubehagelige.

Forholdene i den del af Liberia
er meget primitiv. Der findes ca. 10
km. asfalterede veje inde i selve
Zwedru by. Ellers er det kun røde
jordveje og en masse regnskov. Specielt i regntiden er vejene mange
steder ufremkommelige, mens vejene i den tørre tid er enormt støvende.
Der findes intet fast elnet i landet og
hovedparten af folk i denne del af
landet lever uden elektricitet. Mange
lever i lerhuse med palmeblade som
tag, og i mange landsbyer er det eneste vand, det de henter i vandløb el.
lign. Mange steder findes der ikke
skoler og i mange landsbyer går
børnene ikke i skole, fordi der er for
langt at gå til nærmeste skole.

I begyndelsen af november blev
jeg flyttet til Team Site 4, der ligger
i byen Buchanan. Her skal jeg gøre
tjeneste indtil jeg slutter i missionen
medio april 2013. Buchanan er en af
Liberias største byer og er beliggende ved Atlanterhavskysten. Forholdene er de samme med ekstremt dårlige veje og meget primitiv levestandard. Ansvarsområdet er nogenlunde
af samme størrelse som i Zwedru,
men her er der mange flere små
landsbyer og nogle store gummitræs- og palmeplantager. Her er patruljerne af nogenlunde samme slags
som i Zwedru, men her er ikke de
samme problemer med flygtninge og

Men som dansker er det en stor
oplevelse at være i dette jungledækkede, frodige, men dog meget varme
og ikke mindst fugtige land. Liberia
er dækket af regnskov og hele området er GRØNT. Der er et rigt fugleliv at se på, men ellers ser man ikke
meget til dyrelivet, da regnskoven
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grænseproblemer. Her er det mere
problemer som narkotika, kriminalitet samt tilstedeværelsen af mange
tidligere soldater fra borgerkrigens
tid.

når der altså er strøm og det er ikke
nogen selvfølgelighed.
Ellers er det et fint værelse jeg
har. Jeg har repareret gulvet med lidt
gaffatape og det samme med vinduerne og ellers er jeg blevet budt velkommen af mine medbeboere: 2
gekkoer, nogle store sorte myrer
som også løber rundt i toilettet, så
man tjekker lige inden man sætter
sig!! Den anden morgen var der et
10 cm langt tusindben på mit værelse og så har der også lige været et
firben og et par 3-4 cm lange kakerlakker forbi, og så er der selvfølgeligt et utal af UFO’ er (insekter).
Hernede er det ikke nødvendigt at gå
ud for at se naturen, den kommer ind
til dig. Så jeg går generelt ikke med
bare fødder!!

I Liberia ligger temperaturen i
snit på 25-30 grader og når solen
skinner er det rigtig varmt og man
skal ikke lægge sig ud for at solbade
midt på dagen, da UV indekset ligger på 10-11. Man bliver stegt.
Men når man så kan gå udenfor
og se på 2 store næsehornfugle, der
sidder oppe i vores træ, så kan man
jo godt leve med varmen
Til gengæld når det så regner, så
regner det rigtig meget. Der falder i
gennemsnit 5000 mm regn om året i
Liberia. Størst mængde dog ved kysten. I Zwedru kunne der i regntiden
være flere dage uden regn og totalt
vindstille, så med ca. 30 grader i
skyggen og en luftfugtighed på mere
end 90 %, så føles det VARMT.
Vejrmæssigt set er det lige så varmt i
Buchanan som inde i landet, men her
er der dog en brise fra havet.

Da der jo ikke er aircondition,
har jeg købt en ventilator, så luften
kan cirkulere lidt. Da strømmen så
gik den anden aften og nat, så var
der godt nok varmt og mørkt, men
kan jo altid hygge sig med lidt medbragte fyrfadslys og så lege sauna.
Jeg har købt en madras til min seng.
De findes kun i én str., så jeg fik den
skåret til med min lommekniv, så
den passer til min seng. Man bliver
lidt alternativ handy mand hernede.
Mad skal man selv lave, men er
hvis der er en FN lejr, så kan man
måske spise der.

Som FN observatør lever man
sammen med sine kolleger fra Team
Siten i nogle få huse. Det er under
primitive forhold, hvor el og vand
ikke er selvfølgeligheder, slet ikke
rindende eller varmt vand. Aircondition findes ikke og jeg har aldrig haft
under 25 grader på mit værelse. Man
sveder altid, men det må man acceptere og vende sig til. Der er dog aircondition på kontoret på Team siten,
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Der findes vist ikke barnevogne her i
Liberia. Alle spædbørn bliver båret
på ryggen i et sjal af enten moderen
eller en storesøster og så arbejder de
ellers i marken eller handler, mens
deres lille barn hænger på.
Generelt bærer kvinderne og pigerne næsten alt på hovedet. Det er
næsten ikke det, de ikke kan slæbe
rundt på. Store fyldte vandspande,
brænde, en skovl, bøtter med mad,
skolebøger etc. Jeg har aldrig set
nogen tabe noget og den ultimative
test så jeg, da jeg mødte en kvinde
med 3 store bakker æg på hovedet.
Så er der kontant afregning, hvis
man snubler. Hvis mænd skal transportere noget, sker det i trillebør eller på motorcykel. Der er ca. lige
mange af hver og det er mange. Disse 2 redskaber er ikke for kvinder.
Jeg har ikke set én kvinde anvende
trillebør eller motorcykel! Mht. motorcykler, så er der virkelig mange
og de kører vildt hasarderet. De
blinker aldrig, men drejer bare, så
man skal virkelig være opmærksom,
når man kører i byen. De bliver
brugt som taxi i byen og på landet,
da der jo selvfølgelig ikke er offentlig transport. Rekorden indtil nu er
en ”Femmer”, dvs. 5 personer på én
motorcykel.

En lokal ananassælger

I Zwedru spiste vi frokost i den
pakistanske lejr. Det var ganske god
mad, men de gange jeg var på leave i
Danmark, var der forbud mod ris og
kylling. I Buchanan har vi en lokal
mand til at lave frokost til os. Vi køber varerne og han laver det mad,
han finder på. Her er der mere afveksling i menuen. Her er også andre muligheder, nemlig at købe frisk
fisk, store rejer, languster mm. direkte fra fiskerne og til ganske rimelige priser og så nyder vi de mange
store ananas, papaya, bananer og
mangofrugter, vi kan finde på vores
patruljer.
Langt størsteparten af befolkningen laver mad over trækul eller
brænde. Så når man ser en kvinde
komme gående på vej hjem for at
lavemad til den store familie, med
ca. 30 kg træ på hovedet, som hun
lige har fældet ude i bushen, og et
lillebarn bundet til ryggen, så skal de
danske husmødre vist ikke klage.

Det er selvfølgelig et stort afsavn
at være væk fra sin familie, specielt
når man er udstationeret et år, så det
gælder om at ringe, så tit som muligt. Da der jo er en del tid til ens
egen rådighed er det også godt at
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have en mængde bøger og film med,
så tiden går lidt hurtigere.

og til spiller tromme og synger i
mørket sammen med lyden af alle
cikaderne. Når man så vågner om
morgenen godt kl. 6 til lyden af de
forskellige fugle, så er det ikke det
værste vækkeur, der findes.

Men det er nu en god oplevelse
at gå i seng og ligge og lytte til de
lokale naboer, der hører afrikansk
musik på deres batteriradio eller af

Stemningsbillede fra en aften i Liberia:
Strømmen er endnu engang væk i huset. Klokken er knap 21, her er helt mørkt,
for solen går ned knap kl.19. Jeg sidder på min blå plastikstol i mit rum, efter at
have spist lidt brød med dåsekyling og læser en gammel kriminalroman. Jeg
sidder kun i mine uniformsbukser med bare tæer og bar mave og sveder, så det
driver. Der er 29 grader på værelset. Jeg læser i lyset af 6 fyrfadslys og min
pandelampe. Udenfor er de eneste lyde en hund der gør, nogle natfugle og alle
cikaderne. Sidder og spiser et par lakridser og nyder freden. Endnu en aften i
Afrika.

Indførelse af medlemskort.
Sammen med årsskriftet og indkaldelsen til generalforsamlingen, vil
alle støttemedlemmer nu også modtage et medlemskort.

sen af medlemskortet, bliver det også nemmere for kustoderne, at se
hvem der er støttemedlem og dermed kan få gratis adgang til museet.

Det er vigtigt med et synligt bevis på
støttemedlemsskabet. Ved indførelMedlemskort
2013
868 - PERSON
Ole Kirkegaard
4700 Næstved
Fra GAZA til
AFGHANISTAN

www.fnmuseet.dk
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FN Museets Souvenir og
Varesalg
Af formand
Per Amnitzbøl Rasmussen
Museets Souvenir & Varesalg har de sidste par år slået mere over på egne produkter med museets logo på. Det har betydet et bredere sortiment, som der arbejdes videre på i år.
Kuglepenne, vognpoletter, museumsmønten, nøgleringe og køleskabsmagneter,
alt sammen produkter der signalerer ”FN Museet”.

Omsætningsmæssigt har vores trofaste kustoder fastholdt de gode tal fra 2011,
medens vores satellitsalg – også kaldet ”Udesalg” – er styrket betragteligt i forhold til året før – til stor glæde for museets samlede drift.
Det er fortsat vores ambition at få en egentlig web-shop sat i gang,
Således, at hele vores varesortiment også udbydes på nettet.

Husk ekstra ordinær og
ordinær generalforsamling
Lørdag d. 23. marts 2013, kl. 11.00.
Scan QR-koden med din
Smartphone og se indkaldelsen
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Pirateri indsatsen virker.
Af Orlogskaptajn Lars Povl Jensen
Forsvarets indsats i kampen mod
pirateri fortsætter og hold 10, ombord på IVER HUITFELDT, har nu
overtaget jobbet i området ud for
Somalias kyst. Jeg har haft den glæde at deltage på 2 udsendelser til
området i 2010 med ESBERN
SNARE og i 2011/12 med ABSALON. Når jeg skriver det har været
en glæde, så er det primært fordi det
er rigtigt dejligt, at se operationerne i
området virker. Den fornemmelse
tror jeg deler med alle udsendte, der
ser forbedringerne i deres udsendelses område. Der er nu markant færre
skibe der ligger kapret og der er
markant færre gidsler i piraternes
varetægt. Der har også været færre
angreb og endnu færre vellykkede
angreb. (mig bekendt ingen vellykkede angreb på vestlige skibe det
seneste år).
De gode resultater skyldes ikke
at de mange pirater er sat bag tremmer, det har vist sig overordentlig
vanskeligt at få retsforfulgt piraterne
i lokalområdet. Men det er dog lykkedes at få dømt enkelte af disse. Jeg
er ofte blevet spurgt om ikke det er
frustrerende at skulle ”slippe de
formodede piraterne fri” når disse er
blevet fanget og afvæbnet. Jeg ser
vores opgave som værende løst, når
piratangreb er forhindret, hvis man
så kan retsforfølge er det blot en bo-

nus. Det har nu vist sig at operationen kan lykkedes også uden at alle
formodede pirater bliver retsforfulgt.
Når jeg skriver ”formodede pirater” så er det dem vi møder der sejler
rundt i små både med stiger og våben ombord. De har altså endnu ikke
kapret et skib, men må formodes at
have til hensigt at gøre det. Det der
oftest sker, er at disse stoppes, afvæbnes(det gør de oftest selv ved at
kaste våbene), store motorer og
brændstof konfiskeres. Herefter sendes piraterne af sted mod Somalias
kyst med en lille motor og netop tilstrækkeligt brændstof og vand til at
nå kysten. Turen til kysten kan være
meget langvarig og de vender tomhændede tilbage, før de kan starte på
et nyt kaprings togt, skal der skaffes
motorer brændstof og våben. Det
sidste formodes at være det mindste
problem, mens det må forventes at
leveringstiden og omkostningerne til
nye motorer betydelige. Hver gang
det er lykkedes os at stoppe en båd
med formodede pirater, så vil jeg
antage at et angreb er forhindret.
Fordelen ved at sætte piraterne
tilbage i egen båd, er at vi kan blive i
operationsområdet klar til at tage
den næste båd med det samme. På
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givet delte de gerne med besætningen. Alle kunne sige Danmark og
gjorde det til alle de mødte. Gidslerne forblev ombord på ABSALON til
de var i nogenlunde sikkert farvand
og deres skib var blevet nødtørftigt
repareret.
Efter frigivelsen af gidslerne
kunne ABSALON i januar 202 sejle
mod Port Victoria på Seychellerne
og en anden besætning kunne overtage såvel skib som de tilbage holdte
pirater. Den næste besætning, kunne
føje adskillige pirater og et par moderskibe til samlingen.

den måde beskyttes skibstrafikken
bedst.
Af og til er det lykkedes at stoppe et piratmoderskib, dvs. typisk et
kapret fiskefartøj. Jeg var selv med
til at stoppe et sådant i januar 2012,
efter at have bevogtet kysten i en
længere periode, ud for en pirat lejr,
stoppede vi skibet Tahiri. Det førte
til at 24 pirater blev tilbageholdt og
14 gidsler blev frigivet. 4 af disse
pirater er blevet dømt her et år efter.
Årsagen til at disse pirater kan
dømmes er, at de kan knyttes til en
udført pirat handling, nemlig kapringen af Tahiri.

Frigivne gidsler klar til at
fortsætte på egen båd

Tahiri bliver stoppet.

Under vores indsats fik vi også
mulighed for at assistere lokale fiskere og flygtninge med motorproblemer. Dette var også med til at løfte humøret hos såvel de assisterede
som hos besætningen.
Som en afslutning på beretningen om det frigivne skib Tahiri, kan
det siges at alle gidsler og skibet nåede sikkert hjem. Skibet har og nu
skiftet navn til DANMARK. Det er
da bemærkelsesværdigt, at der nu er
et Iransk skib med navnet DANMARK.

Besætningen ombord ser ikke
meget til piraterne, da disse holdes
isoleret og kun er i kontakt med bevogtningspersonel, typisk fra Søværnets maritime indsatshold hold
(SMI) og boardingholdet. Besætningen har dog stor mulighed for at
komme i kontakt med de frigivne
gidsler, trods sprog vanskeligheder.
Gidslerne var i vores tilfælde fra
Iran og Pakistan, enkelte af dem
kunne tale lidt engelsk, mens resten
foregik med tegn og fagter. Gidslernes humør var smittende og deres
store glæde over at være blevet fri-
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FN Museets årsregnskab 2012
INDTÆGTER:
Entre
Støttemedlemmer
Bidrag og donationer
Andet

100.260,00
140.328,00
59.466,50
10.940,74

INDTÆGTER i alt

310.995,24
LOKALER:

Husleje
Skat & Forsikringer
El
Vand og vandafledning
Vedligeholdelse

68.823,88
16.599,90
73.066,41
2.002,13
3.010,00

LOKALER i alt

163.502,32
SALG og PR.:

Udstillinger
Særlige opsætninger
Annoncer & Reklame
Årsskrift
Gaver og Blomster
Særlige Besøg

60.705,43
4.431,50
14.507,05
899,00
-

SALG og PR. i alt

80.542,98

ADMINISTRATION:
Møder og transport
Generalforsamling
Kustoder
Telefon og EDB mm
PBS/Nets/Teller og GEBYR
Porto
Kontorartikler
Kontingent og Licens
Diverse

26.855,52
1.850,00
11.640,00
2.039,16
5.922,71
1.456,00
1.584,06
1.150,00
-

ADMINISTRATION i alt

52.497,45

UDGIFTER i alt

296.542,75

OVERSKUD

14.452,49

Egenkapital PRIMO
Årets overskud
Egenkapital ULTIMO

66.282,32
14.452,49
80.734,81

Banksaldo 31. december 2012

80.734,81
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FN Museets bestyrelse
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Kustoder
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Per Amnitzbøl Rasmussen
Tlf.: 4035 1333, e-mail: formand@fnmuseet.dk
Gert Thisted Knudsen
Tlf.: 2860 6646, E-mail: naestformand@fnmuseet.dk
Jan Amnitzbøl-Krusell
Tlf.: 2463 6269, e-mail: kasserer@fnmuseet.dk
Jens Søndergaard
Tlf.: 2235 9509, e-mail: sekretaer@fnmuseet.dk
Knud Spangsø
Tlf.: 8641 2065, e-mail: kustoder@fnmuseet.dk
Per Hjortshøj Jakobsen
Tlf.: 8685 3775, e-mail: per-hj@fnmuseet.dk
Bent Johansen
Tlf.: 3025 5924, e-mail: bestyrelsesmedlem@fnmuseet.dk
Mogens Boll Lausen
Tlf.: 4296 6007, e-mail: lausen@msn.com
Ole Stokholm Pedersen
Tlf.: 2062 6794, e-mail:inol-teamwork@mail.tele.dk
Claus Poulsen.
Tlf.: 2491 1653, e-mail:Corporal1973@gmail.com

FN Museets præsidium
Formand

Oberstløjtnant P.L. Hinrichsen
Brigadegeneral P.K. Pedersen
Rigspolitichefen Jens Henrik Højbjerg (varetages af Vicepolitikommisær Stig Ødorf, Rigspolitiet)
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Den Danske Internationale Veteran Organisation
Protektor H.K.H. Prins Joachim
De Blå Baretter, Danmarks Internationale Veteranorganisation, er veteranernes interesseorganisation. Foreningen er åben for alle, der har været udsendt af den danske nation i internationale fredsstøttende eller humanitære missioner.
De Blå Baretter arbejder for
- at veteranerne får den anerkendelse fra samfundet de fortjener for deres indsats,
- at de kan opretholde og udbygge det kammeratskab og netværk de opbyggede under
tjenesten og endelig
- at der etableres et godt og effektivt socialt sikkerhedsnet for de, der har behov for det.
Regeringen fremlagde den 13. oktober 2010 sin veteranpolitik. Veteranpolitikken skal evalueres i første halvår af 2013. De Blå Baretter er med i evalueringsgruppen. Vi vil tilsikre at
veteran- politikken omsættes i aktiviteter til gavn for veteranerne – både de der har behov
for støtte, og det store flertal, der har gennemført deres missioner med succes.
De Blå Baretter er tilsluttet World Veterans Federation (WVF), der er en international nongovernmental organisation (NGO). WVF repræsenterer godt 45 millioner veteraner fordelt i
89 forskellige lande på alle 5 kontinenter. WVF rådgiver FN´s generalsekretær i alle
spørgsmål, der vedrører veteraner. De Blå Baretter repræsenterer alle danske veteraner i
WVF styrende organer.
De Blå Baretter arbejder i rammerne af ”The Board of thm, e Nordic Blue Berets” for veteranernes sag i de nordiske lande.
De Blå Baretter står i spidsen for ”Kammeratstøtteordningen”, der er en frivillig organisation, der arbejder for at bedre forholdene for de af vores kammerater, der har lidt fysisk
og/eller psykisk skade under deres internationale tjeneste. Vil du vide mere om Kammeratstøtteordningen, så klik ind www.80608030.dk.
De Blå Baretter støtter op om Soldaterlegatet, som siden marts 2009 har ydet solid støtte til
nødlidende veteraner. Læs mere på www.soldaterlegatet.dk
Siden 1948 har godt 100.000 danske mænd og kvinder været udsendt i internationale militære og humanitære fredsstøttende missioner overalt i verden. De har med en personlig indsats været med til at sikre fred og demokrati samt overholdelse af menneskerettighederne.
De kan alle med stolthed bære ”Veteranmærket” og dermed vise, at de er medlem af veteranernes fællesskab og har været med til at gøre en forskel ude i verden.
Der er skrivende stund tildelt 26.000 veteranmærker til stolte veteraner.
Har du ikke fået dit veteranmærke endnu? Se hvordan du får det på
www.blaabaretter.dk.
De Blå Baretter er stedet hvor veteraner fra alle missioner under FN, NATO, EU, OSCE og koalitioner mødes. Vil du vide mere om De Blå Baretter
så klik ind på vores hjemmeside: www.blaabaretter.dk
Hjemmesiden giver dig også alle oplysninger om, hvordan du melder dig ind.
Hvis du vil være med i foreningen for dem, der virkelig har ”gjort en forskel” i fredens tjeneste, så meld dig ind NU.
En vigtig del af De Blå baretters virksomhed er at oplyse befolkningen om den dygtige indsats danske soldater yder i de fredsstøttende opgaver. I den forbindelse er det vigtigt, at den
internationale indsats dokumenteres og synliggøres. De Blå Baretter støtter 100% op omkring FN-Museets aktiviteter.
Bjarne Hesselberg/Landsfomand
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