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

FN Museets formand

Den første blev allerede en realitet fra januar af, da vi havde overtaget varesalget fra De Blå Baretter og
samtidig indstiftet en 50-års mindemedalje for udsendelsen til Cypern i
1964. Det betød en udvidelse af vores kiosk og etablering af en webshop. Det sammenholdt med, at Hæren fejrede 400 års jubilæum, som
betød at FN Museet kunne deltage i
et stor antal af arrangementer med
information og salgsboder, satte
yderligere skub i omsætningen.
Toppen på omsætnings-kransekagen blev Peacekeepers Day og det
årlige Jubilar- og Veteranstævnet.
På den måde har vi mere end
fordoblet museets omsætning og
selvom det er for tidligt at sætte endeligt tal på året overskud, er det gået vældigt godt.

2014 blev et formidabelt museums
år – det blev det bedste i museets
historie!
Vi vidste godt at 2014 ville blive
anderledes end tidligere museums
år, men at det skulle sprænge alle
tidligere rekorder, havde vi ikke turdet tro men bare håbet på.
Alle de parametre vi normalt måler os på så som besøgende, omsætning, støttemedlemmer og overskud
har alle sat rekord, nogle af dem er
enddog tredoblet!

Besøgstallet tredoblet:
I marts fik vi tilsagnet om at Veterancentrets 10 mio. kr. puljen hav-
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de bevilliget os 100.000 kr. til at
fjerne entreen til museet for hele året
2014. Anledningen var Hærens jubilæum, der endnu engang kom os til
gode. Det har betydet en tredobling
af besøgstallet, så 17.015 gæster nåede at besøge FN Museet i 2014.
Her i skrivende stund arbejder vi
på, at kunne fortsætte den gratis adgang til museet i årene fremover, så
vi kan beholde det flotte besøgstal!

Det har også betydet at oberst
Per B. Krogh og major Lorenz Asmussen har trukket sig og er udnævnte til Ambassadør for FN Museet. Tak til jer to for en lang, solid
og trofast indsats for FN Museet, det
har været en fornøjelse at arbejde
samme med jer.
Tak til samarbejdspartnerne:
Mange fortjener en Nytårshilsen
og en tak for indsatsen og samarbejdet i året som er gået. Jeg vil tillade
mig at fremhæve tre samarbejdspartnere, nemlig De Blå Baretter –
Danmarks Internationale Veteranorganisation, Veterancentret i Ringsted
og Forsvarets Museumskommission.
I har sammen med mange andre
fortjent en stor tak for 2014 – vil
glæder os til at fortsætte de gode relationer i 2015 til glæde for FN Museet.
Bestyrelsens ønsker og forhåbninger for 2015 går på at gøre det
endnu mere attraktivt at besøge FN
Museet, samt at udbygge antallet af
de personlige støttemedlemmer til
museet. Vær med i en succes – skaf
et nyt støttemedlem!

To nye udstillinger i 2014:
Midt i dette rekordræs er det
lykkedes at åbne to nye udstillinger,
dels en om Operation Ocean Shield
(Piratjagten i Adenbugten), der har
fået plads i vores satellitbarak H3,
og dels en jubilæumsudstilling om
50-året for udsendelse af de første
danske FN soldater og politifolk til
Cypern i 1964. Sidstnævnte fik premiere på Peacekeepers Day i Kastellet og er nu særudstilling i museet.
Velkommen til ny præsidium formand:
I takt med ændringerne i Forsvaret er det ofte hensigtsmæssigt at lave fornyelser i museets præsidium.
Derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til at byde velkommen til oberst
Jens Lønborg, Værnsfælles Forsvarskommando, som ny formand
for museets præsidium. Vi glæder os
meget til samarbejdet. Vi har samtidigt fået afgående formand oberstløjtnant Per L Hinrichsen til at fortsætte i præsidiet, hvilket vi er meget
glade for. Tak til dig Per.

En særlig tak til alle kustoder og
frivillige:
Jeg er fuld af beundring og respekt for jeres indsats. I har alle
bakket fuldt op om vores formidable
sæson – lad os sammen gøre 2015
endnu bedre!
Per Amnitzbøl Rasmussen
formand
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Nytårshilsen fra præsidiets
afgåede formand
Af oberstløjtnant Per Lorenz Hinrichsen.
Garnisonskommandant i Vordingborg og formand for Præsidiet ved
FN museet.
Også i 2014 har jeg haft lejlighed til at besøge vort flotte museum
og var tæt på at blive gæst nr.
14.000. Hvilken bragende succes
museet har haft i 2014 med over
17.000 besøgende gæster, hvilket er
en tredobling af besøg. Hjertelig tillykke med dette flotte resultat, i det
år hvor Hæren fyldte 400 år. Lad os
håbe at denne succes kan fortsætte
ind i det nye år.

Oberstløjtnant Per Lorenz Hinrichsen

Jeg vil gerne takke bestyrelsen,
støttemedlemmer og kustoder for en
formidabel indsats i det forløbne år.
Det glæder mig meget, at FN
Museet i 2014 har haft en tredobling
af besøgende og dermed har generet
et økonomisk overskud.

I medfør af, at DANILOG desværre blev nedlagt som regiment i
løbet af 2014, har bestyrelsen besluttet ved vort årlige møde, at udpege
oberst Jens Lønborg, chef for indsættelsesafdelingen ved Operationsstaben i den nyligt etablerede
Værnsfælles
Forsvarskommando,
som ny formand for Præsidiet. Jeg
vil gerne ønske den nye formand
hjerteligt tillykke med formandskabet og ønske ham held og lykke med
opgaven. Samtidig vil jeg gerne takke alle for jeres støtte til mit formandskab i de forløbne to år. Jeg
fortsætter dog som medlem af Præsidiet og vil lejlighedsvis substituere
den nye formand i tilfælde af forfald.

Jeg ser frem til et fortsat godt
samarbejde i Præsidiet i 2015 til
gavn for FN Museet.
Samtidig ønskes alle med tilknytning til museet et godt og lykkebringende nytår.
Med venlig hilsen
Per Lorenz Hinrichsen
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Nytårshilsen fra den nye
formand for præsidiet
Af oberst Jens Hvid Lønborg
Chef for Indsættelsesdivisionen ved
Værnsfælles Forsvarskommando
Oberst Jens Hvid
Lønborg

Som nytiltrådt formand for Præsidiet vil jeg gerne sende alle museets støtter, frivillige, kustoder og bestyrelsen en nytårshilsen og ikke
mindst en stor tak for indsatsen i det
forgangne år.

storien om danske soldaters indsats
overalt i verden.

Jeg har sidst besøgt museet for
ca. 8 – 10 år siden, men kan jo se at
der har været en rivende udvikling
siden da og ikke mindst 2014 har
været et særligt år, med en række
spændende ”spring” fremad. Jeg ser
derfor meget frem til samarbejdet
med bestyrelsen og alle de andre gode og engagerede kræfter, der er
med til at fastholde og udbygge hi-

Præsidiet kan forhåbentlig også i
2015 være med til at skubbe til den
positive udvikling, vi vil i hvert fald
gøre vores bedste.
Med ønsket om et rigtigt godt og
positivt 2015
Med venlig hilsen
Jens Hvid Lønborg

Der kom en mail fra Korea
Og så fik FN Museet besøg af Director af International Cooperation Team, Ms. Sue Hyum Mun fra
Busanpo i Sydkorea.
Anledningen var at Sydkorea åbnede sit eget FN
Museum den 24. oktober 2014 og de ønskede derfor
at se hvordan vi greb museumsdriften an.
Ms. Sue Hyum Mun blev briefet om alt lige fra den
daglige drift til standenes indhold og museets historie. Hun udtrykte stor anerkendelse for det frivillige arbejde, der er blevet udført, og for museets kvalitet og indhold.
Besøget mundede ud i en aftale om et samarbejde, da vi har Hospitalsskibet Jutlandia
som fælles historie, med skibets tre togter til Korea tilbage i ’50erne.
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Learning by doing
Af Alexander Kentorp, Presseofficer
ved DATU-hold 2.
Den Danske Internationale Brigade (DIB) blev nedlagt ved det efterfølgende forsvarsforlig (2005-09),
men idéen om, at det danske forsvar
skulle have en ”Taktisk Troppetransport” (TTT) kapacitet, som det
kom til at hedde, fortsatte.

Baggrund
Ved forsvarsforliget 2000-2004
blev det besluttet, at der skulle findes en afløser for flyvevåbnets redningshelikoptere. Det var der intet
kontroversielt i – helikoptere holder
ikke evigt, og de gamle S-61’ere på
det tidspunkt havde næsten 35 år på
bagen.
Men hvad der også stod i forligsteksten var at:

Valget af helikopter faldt som
bekendt på Agusta Westland’s
EH101 Merlin (i daglig tale bare
”101”).

”Hærens bidrag til NATO's hurtige reaktionsstyrker, Den Danske
Internationale Brigade, styrkes materielmæssigt. Bl.a. tilknyttes helikoptertransportkapacitet til brigaden (egen fremhævning, red.).”

Der blev indkøbt 14 helikoptere
til levering i 2006 og 2007. Af de 14
101’ere skulle en pulje anvendes
specifikt som TTT-helikoptere. Undervejs blev det aftalt, at seks af de
danske 101’ere skulle overdrages til
Storbritannien, da der her var akut
mangel på dem. Som erstatning fik
Danmark seks nye leveret i 2009 og
2010.

Med den lille bisætning blev
grundlaget lagt for, at der på nuværende tidspunkt er en helikopterenhed udsendt til Afghanistan.
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Siden 2007, hvor den første blev
sat i drift, er det danske ”Search and
Rescue” (SAR) beredskab blevet varetaget af 101’ere – først i kombination med forgængerne, og alene efter
de sidste S-61’ere blev pensioneret i
2010.

101’ere i Helmand-provinsen, så de
kunne få erfaring fra skarpe missioner. Senere er denne erfaring blevet
udnyttet i den videre uddannelse
hjemme i Danmark, hvor flere besætninger er blevet uddannet fra
bunden af.

Samtidig med at 101’eren er blevet brugt til SAR-beredskabet,
transportopgaver, øvelser, opvisninger og meget andet, er der blevet arbejdet med at udvikle evnen til at
flyve TTT. En del danske soldater
vil nok have prøvet at blive samlet
op af en 101’er under diverse øvelser, men der er stor forskel på at agere ”flyvende bus” hjemme i Danmark og på at skulle lande et sted i
en mørk ørken, hvor du til enhver tid
kan blive beskudt. Det kræver både
særligt udstyr og, ikke mindst, træning.

Sand og mørke
I 2014 kom opgaven så. Tre danske 101’ere skulle stationeres ved
Mazar-e Sharif, i det nordlige Afghanistan, under tysk kommando.
Missionen blev lidt anderledes, end
politikerne måske havde forestillet
sig i 1999. De danske helikoptere
skulle indgå i det såkaldte ”Forward
Aeromedical Evacuation” (FAE) beredskab, der grundlæggende går ud
på at flyve sårede soldater fra kamppladsen til et felthospital. Målet er at
få de sårede under behandling på
mindre end en time, den såkaldte
”golden hour”, hvilket har vist sig
drastisk at forøge deres chancer for
at overleve. Derudover stiller Danmark med et ”Personnel Recovery”
hold – en lille gruppe soldater, som
kan bevæge sig væk fra helikopteren
og hente personer, der af den ene
eller anden grund ikke kan bevæge
sig til opsamlingsstedet.

Det er således ikke første gang,
at danskere flyver som en del af besætningen på en 101 i internationale
operationer. I forbindelse med aftalen om at overdrage seks helikoptere
til England, blev det besluttet, at
danske piloter og besætningsmedlemmer skulle udsendes med britiske
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Men som en af piloterne, med
flyvernavn TOB, fortæller, så gør
det ikke den store forskel for dem,
hvilken type opgave de løser. For
besætningerne er det ligeså meget
naturen – sandet og mørket – der
udgør en trussel, som det er bevæbnede oprørere.
Særligt kombinationen af mørke
og det sand og støv, der bliver hvirvlet op, når helikopteren lægger an til
landing (det såkaldte ”Brownout”),
er en farlig cocktail. Piloterne er
nødt til at kunne se jorden, når de
skal lande, men selv med natbriller –
der ellers forstærker lyset mange tusinde gange – kan piloterne sommetider stort set ikke se noget, når de
flyver under Brownout-forhold om
natten. ”Man må bare følge procedurerne, og nogle gange lykkes det,
andre gange gør det ikke”, i hvilket
tilfælde piloterne bliver nødt til at
afbryde landingen.

Risikoen kan ikke undgås, men
der er kun én vej fremad; ”træning,
træning, træning”. Som TOB forklarer; det er ikke ufarligt at flyve træningsflyvninger, men det nedsætter
risikoen, når situationen bliver
”skarp”. Procedurerne, som piloterne
har med hjemmefra, har vist sig at
virke, men det er kun ved at øve dem
i fuld færdig form, at de kan opbygge den nødvendige erfaring, der sætter dem i stand til at operere under
de vanskeligst tænkelige forhold.
De danske 101’ere har da også vist
sig at være en efterspurgt vare. Enhederne, der bevæger sig ud i landet,
sikrer sig ofte at det er os, der er på
beredskab, når de skal planlægge en
operation. De ved, at det giver dem
den bedste chance for at blive hentet
ind, hvis det bliver nødvendigt.
”… I krig taler vi logistik”.
For overhovedet at få helikopterne i luften er der dog et større logistisk og teknisk bagland, der først
skal op at køre.
I Mazar-e Sharif har vi lejet fire
store hangartelte, så der er relativt
gode arbejdsforhold, men det er
umuligt at tage reservedele med til
alle tænkelige situationer, ligesom
faciliteterne i Afghanistan naturligvis ikke er ligeså gode som hjemme i
Danmark. Dette har stillet store krav
til planlægningen af den logistiske
del af operationen.
En af dem, der har arbejdet med
at få dette puslespil til at gå op, er
kaptajn Peder-Christian BlokdalPedersen, der var chef for Support-

At det bestemt ikke er ufarligt,
fandt hold 1 ud af, da en 101 havarerede – netop under en støvlanding i
mørket. Den præcise årsag til uheldet er stadig ved at blive undersøgt
af havarikommissionen, og lykkeligvis overlevede alle, men episoden
var en stærk påmindelse om situationens alvor. Nogle af de implicerede
døjer desværre også stadigvæk med
mén fra ulykken.
Tilsvarende har briterne mistet to
101’ere under landinger – én i Afghanistan og én i forbindelse med
træning i USA.
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enhed, der driver lejren – red.) har
vist sig at være et kritisk punkt.
Kontrakten mellem Danmark og
Tyskland om dette var endnu ikke
underskrevet i starten af missionen,
hvilket har trukket en del veksler på
de tyske værter, da de ikke kunne få
betaling for de ydelser, de leverede.
”Tyskerne har været enormt venlige,
men vi kunne godt høre, at det blev
et større og større problem for dem”
fortæller Blokdal. Til sidst gik papirarbejdet dog i orden, hvilket har
gjort det meget lettere at operere.

afdelingen på hold 2. Han peger på
nogle af de udfordringer, der har været. ”Vi vidste godt, at det var essentielt at få gode LOC’ere oprettet
(Forsyningeveje – red.)”. Han forklarer: ”Logistik i flyvevåbnet er anderledes end, for eksempel, i en stor
hærenhed. Vi har ikke brug for store,
regelmæssige transporter, men mange små hurtige forsendelser. Det har
helt klart været noget, som systemet
skulle omstille sig til”.
Forsyningsvejene har helt klart
også været en af de større udfordringer. Miljøet i det nordlige Afghanistan har vist sig ikke at være helt så
hårdt på materiellet som frygtet, men
der har alligevel været et ekstraordinært slid på nogle dele, hvilket har
givet et par ”små bøvser” og skabt
noget ekstra arbejde med at få reservedele herned – noget der ikke altid
er sket med den hastighed, man kunne have ønsket.

På andre områder har det dog
helt klart vist sig, at vi har haft det
lange ben foran.
”Vi har organiseret os anderledes
end derhjemme, hvor der er en skarp
opdeling mellem dem, der står for
dag-til-dag vedligeholdelsen, og
dem der laver de lidt større eftersyn.
Det har vi ikke hernede, hvor funktionerne er slået sammen. Til gengæld
har vi, som noget nyt, haft såkaldte
”Crew Chiefs” – en flymekaniker,

Også på Host Nation Support
(den støtte vi modtager fra den tyske
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Blokdal fortsætter: ”Døgnrytmen
virker. Vi sørger for at slappe af, når
det kan lade sig gøre, så vi er klar,
når der skal arbejdes igennem. Derfor har vi også kunne gennemføre de
forskellige eftersyn på meget kort tid
– vi kan stort set arbejde 24/7, i
hvert fald i en periode.”
”Det har været en stor læringsproces” afslutter han, ”men vi har
nogle gode, og meget erfarne, folk,
der får tingene til at virke uanset
hvad.”

der har det overordnede ansvar for
den enkelte helikopter, og som altid
ved præcis, hvad situationen er på
den.”
Netop fordi der nu kun er to danske helikoptere til rådighed, er det
vigtigt, at eftersyn og reparationer
bliver gennemført så hurtigt som
muligt.

Efter planen er de danske 101’ere i Afghanistan til midten af 2015, som
en del af NATO’s ”Resolute Support Mission”. Hvad der derefter sker,
må tiden vise.
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Tilfredse kunder i webshoppen
Af formand Per Amnitzbøl Rasmussen

Ved indgangen til 2014 overtog FN Museet varesalget fra De Blå Baretter. Og
den 1. april startede vi en egentlig webshop med de fleste af vores salgsartikler
til køb på nettet. Samtidig viste 2014 sig fra sin bedste side med invitationer til
eksterne arrangementer, ikke mindst i anledningen af Hærens 400 års jubilæum.
Derfor var det umuligt at forudsige hvad det betød for FN Museets handel, men
at det skulle blive mere end en fordobling af omsætningen, turde vi ikke have
håbet på selvom det blev resultatet.
Visionerne for kiosken og webshoppen er, at vi skal føre alle relevante artikler
for både De Blå Baretters medlemmer og for museets gæster. Det være sig
mærke- og profilvarer, souvenir, blåt udstyr, medaljer og mærker med mere. Vi
planlægger at komme på gaden med nye artikler så som krus og bilmærkater.
Har du gode ideer til varer vi burde føre, hører vi gerne fra dig. Inspirationen
må gerne komme fra kunderne, så vi kan udvikle os yderligere fremover.
Overskuddet på kiosken og webshoppen går ubeskåret til udviklingen og driften
af FN Museet. Alt arbejdet her udføres også af de mange frivillige.

Kustodechefen gør status
Af kustodechef Knud Spangsø

Kære Venner
Også for 2015 er vagtplanen udfyldt før jul, og også denne gang
er der kommet et par nye navne med.
En stor tak til alle, som i sæson 2014 har gjort en indsats, stor
eller lille, for Museet. Der har været nye kustoder i ”lære” og se, jeg er selv
kommet på listen.
Jeg håber at se rigtig mange af jer til generalforsamlingen, som allerede er den
21. marts.
Som jeg plejer, sender jeg igen her en opfordring til, at hvis man har lyst til at
være kustode i 2016, sender man mig en melding så tidligt, som muligt. Gerne
med f.eks. 3 ugenumre i prioriteret rækkefølge. Så vil jeg prøve, om jeg kan opfylde ønskerne.
Hilsen og rigtig Godt Nytår til jer alle Knud Spangsø.
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En noget anderledes og spændende EU-operation
Af Stig Ødorf

sion op at køre ved grænseovergangen til Egypten fra Gaza striben i
grænsebyen Rafah.
Umiddelbart var det en tidsfrist
der var alt for kort, men vi sagde ja
til at gøre et forsøg.
Francesco tog næste morgen til
Bryssel og gik i gang med at skrive
operationsplan som skulle forelægges for de politiske ambassadører og
daværende chef for udenrigstjenesten i Bryssel Solana. Opgaven havde højeste prioritet fra Bryssel og
USA.

I november måned 2005 var jeg
ansat i EU i Bryssel som politirådgiver og i den forbindelse var jeg i Israel med en fact finding mission for
at se på EU mulighed for assistance
ved grænseovergangen Karni, som
fører ind til Gaza striben fra Israel
(den største overgang for gods ind til
området).
Opgaven viste sig at være en bevogtningsopgave, og EU besluttede
sig for at sige nej tak til opgaven da
den ikke var en del af vores mandat.

Sandy og jeg fik os indkvarteret
på et hotel i Jerusalem, American
Colony hvor daværende amerikanske udsending til området, general
Wolfensohn havde til huse. Han var
selv på vej på ferie til USA, så vi fik
hans kontor stillet til rådighed. (Det
var ikke uden problemer for det øvrige personale der kunne ikke forstå
hvordan 2 politifolk fra England og
Danmark bare lige kunne besætte
hans kontor. Men der blev givet en
klar ordre fra generalen, og så var
det sådan.)

Dagen før hjemrejsen 12. november 2005, befandt vi os i Jerusalem, og kl. 02.00 om natten blev jeg
ringet op af min chef, direktør Pedro
Serano, som deltog i fact-finding
missionen.
Han bad mig (operationel planlægning) og en engelsk kollega,
Sandy Blyde (logistik) og en italiensk carbineri, Francesco Del Poso
Bruzesse (o-planlægger/dokumenter
til godkendelse i Bryssel på politisk
niveau – senere den anden Head of
Mission for missionen, og en af de
dygtigste italienere jeg har arbejdet
med) om at møde i receptionen på
hotellet.

Vi havde fået besked på at vi
kunne trække på alle ressourcer i
området, og var via kontoret i Jerusalem i kontakt med Bryssel flere
gange dagligt.

Hans melding til os var ganske
klar: Kan I på 12 dage få en ny mis-
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Inden Francesco rejste til Bryssel, udarbejdede vi en hurtig plan for
missionen. Den skulle bestå af en
grænseovergang mellem Rafah og
Egypten (den var tilstede og havde
været opereret af Palæstina og Israel
i fællesskab, men trængte voldsomt
til opgradering), og et kontrolcenter
på den anden side i en israelsk militærlejr. Her skulle der bygges et
kontrolcenter, hvor palæstinensisk
og israelske og EU personel var
samlet og havde adgang til live video og mikro overførsler fra grænseovergangen. Endvidere skulle der
opdateres på grænseovergangen i
Rafah og EU personel skulle have
indkvarteringsområdet bygget, således at de dagligt kunne bo og rådgive på grænsestationen.

data på folk der krydsede grænsen. I
kommandorummet skulle der være
plads til den palæstinensiske, israelske og EU's operative chefer.

Skærme med video overvågning

Endvidere skulle der bygges en
sikret p-plads, der dagligt skulle
kunne huse pansrede EU køretøjer,
som skulle køre fra den israelske lejr
via Philidelfia corridor (anlagt vej
mellem Israel, Egypten og Gaza
striben) til Rafah grænseovergang
med EU politi og toldvæsen.

UNDP blev kontaktet og stillede
næste dag med 2 pansrede køretøjer
og chauffører som fulgte os de næste
11 dage.

Vi havde lige fået aftalt hvor
bygninger og parkeringsplads til
pansrede køretøjer skulle være før
kæmpe store entreprenør maskiner
gik i gang med graveopgaven.

Sandy tog ind i Gaza striben og
begyndte at arbejde med logistikken
i Rafah grænseovergang, og jeg tog
til den israelske militærlejr lige på
den anden side af grænseovergangen.

Det var helt klart at man havde
fået orientering om opgaven og var
klar. I området hvor bygningerne
skulle være fandt jeg et større kabel
med adskillige kabler i. Forespurgt
om hvad det skulle bruges til fik jeg
det svar at det var et tidligere anvendt kabel fra grænseovergangen
og som ikke var i brug mere. Det
skulle senere vise sig at det blev for-

De israelske officerer der mødte
mig i deres lejr blev sat ind i opgaven. Der skulle bygges et kommandocenter, samt 3 selvstændige bygninger, hvor de 3 parter kunne være
hver for sig.
I kommandocentret skulle der
være live video overvågning og
mikro bølge system der overførte
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bundet og gav info til Musad i Tel
Aviv, som ikke var en del af aftalen
og gav mange problemer da operationen kørte.

Man havde haft call for contribution ude og 6 danske politifolk var
klar til at tilgå.
Jeg fik min danske politiuniform
med ned i området med min chef fra
Bryssel, og den 25. november 2015
åbnede missionen med stor presseovervågenhed, hvor 7 danske politifolk og 3 italienske caribineris løb
rundt og var Tordenskjolds soldater
for verdenspressen.

Man lovede at bygningerne var
færdige til opstart inden for 8 dage.

Jeg blev i EUBAM Rafah missionen i 6 uger som operativ chef indtil ”den rigtige” ankom, hvorefter jeg
returnerede til mit job i Bryssel.
Missionen blev i denne periode
udvidet til 70 personer, og måtte senere lukke ned da Hamas overtog
styret i Gaza.

De færdige bygninger

Næste dag blev jeg kontaktet af
den amerikanske ambassade i Jerusalem, at en ekspert i live overførelser var undervejs til området, og
gerne ville ned i lejren og arbejde.
Han kom næste dag og var ansat i
CIA og ekspert på området.

Det er nok en af de mest spændende opgaver jeg har været med til,
og uden held og hjælp fra alle implicerede var det aldrig lykkes. Normalt
tager en opbygning af en EU mission ikke under 6 måneder. Men når
de ”rigtige” trykker på knappen kan
det som det ses af denne artikel gøres hurtigere.

I de næste dage arbejdede vi 16
til 18 timer i døgnet, der blev oprettet hovedkvarter for mission i Asqhelon i Israel, økonomiske ekspert
fra Bryssel tilgik vores team, og d.
23. november ankom missionens
første leder general Pistolese fra Italien med 2 stabsofficer.

Stig Ødorf
Næstformand FN museet.
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Insider-angreb i Qargha-lejren,
Kabul, Afghanistan
Danske soldater anerkendes for deres indsats under insider-angreb.
10 danske soldater modtager Combat Action Badges for deres indsats under
et insider-angreb i august, som sårede 16 og kostede en amerikansk generalmajor livet. Danskerne hjalp med at nedkæmpe skytten og ydede førstehjælp
til de sårede.
Af Palle Hvirvelkær og
Søren Lindhardt
Artiklen er hentet fra Hærstabens
hjemmeside
- Get down, get down, get down!
Tirsdag den 5. august i Qarghalejren i udkanten af Kabul. Det Mobile Support Team fra Hærens styrke
i Kabul havde fået til opgave at varetage sikkerheden i forbindelse med,
at en række repræsentanter fra amerikanske firmaer og en gruppe højtstående
officerer
fra
ISAFhovedkvarteret skulle besøge Qargha-lejren i den vestlige del af Kabul.
Daværende major Thorsten Lossin og hans kolleger havde i ugen op
til besøget rekognosceret i lejren og
forberedt de ydre omstændigheder
inden selve besøget.
Vi er på vej til den sidste destination, som er et afsluttende møde,
da en af gæsterne hiver nogle plancher frem og holder et improviseret
foredrag med forslag til problemløsninger for forsamlingen. Jeg står fire-fem meter derfra med front væk

Thorsten Lossin var udsendt som militærrådgiver på de afghanske militærskoler i Kabul og indgik desuden som
en del af det mobile support-team. Det
var i den funktion, han blev involveret i
hændelsen den 5. august. (Privatfoto)

fra gruppen og sikrer mod det, jeg
betragter som den farligste retning,
mens han taler. Delingsføreren har
lige sendt en gruppe soldater af sted
til den næste destination, så vi er tre
danskere og to australske finskytter
tilbage på stedet. Yderligere to danske sanitetsfolk er på tilkald nogle få
hundrede meter væk. Besøgsdeltageren når lige at sige ’are there any
questions?’ Og så bliver der ellers
åbnet ild mod os på klos hold, fortæller Thorsten Lossin.
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Thorstens kollega ”T” har travlt på
radioen med at få kaldt kollegerne,
der blev sendt i forvejen, tilbage til
deres position. Han siger til dem, at
de skal være forsigtige, når de nærmer sig.

Fuck! Det sker bare ikke det her.
I ly for kugleregn
Skuddene kommer i salver af to
og tre skud, og det er meget højt.
Umiddelbart tror Thorsten, det er en
af de besøgende, som har leget med
sikringen på sit våben og fyrer skud
af ved en fejl. Men skyderiet bliver
ved.
’Get down, get down, get down’
råber jeg, mens jeg knæler ned, afsikrer og søger efter mulige mål med
geværet. Lyden forplanter sig mellem bygningerne, så det er umuligt
at høre, hvor skuddene kommer fra.
Folk danser nærmest rundt, mens de
bliver ramt af skud og prøver at
undgå at blive ramt. Jeg råber, så
højt jeg kan; ’get over here’, for at få
folk til at løbe i min retning, så jeg
kan dække dem og sende dem gennem en dør om bag en tyk mur.
Man skal gennem et lille skur for
at komme til døren gennem muren,
og Thorsten råber, skubber og trækker nogle fysisk ind i skuret.
På det tidspunkt ser jeg, at der
ligger en såret person på jorden i
”kill zone” og vinker til mig, mens
han råber ’I´m hit! I´m hit!’ Skuddene rammer i jorden omkring ham,
men der er ikke noget, jeg kan gøre.
Jeg ved endnu ikke, hvor skuddene
kommer fra. Jeg ser op på de tre
mand på taget ”T”, Johnno og James, der ligger med kun hovedet og
geværerne over sandsækkene. Jeg
råber til dem: ’Where are they shooting from?’ ’We don´t know!’ er
meldingen.

Adskillige såret af skud
Thorsten får de sårede ind i skuret. Dem, som selv kan løbe eller gå,
sender han videre i sikkerhed på den
anden side af muren.
Jeg ser en amerikansk soldat, der
har en pistol. Jeg giver ham en hurtig sikringsretning: ’Go and secure
that way!” Soldaten, som er officer,
kommer et par minutter senere tilbage og råber ’I am hit in the ass, I am
hit in the ass!’ Jeg ser hurtigt, at det
ikke bløder. Han er skudt gennem
fedtet i ballen, og jeg sender ham
tilbage for at sikre, selvom han er
ramt, og det gør han, fortæller Thorsten.
Inde i skuret prøver han at få et
overblik over de andre såredes tilstand.
Jeg siger til mig selv: ’Nu er det
dig, Thorsten. De her mennesker er
afhængige af dig.’ Der er et totalt
overload i hjernen. Man når tusind
ting på ingen tid, og jeg prøver at
udstråle, at jeg er 100 meter-mester i
det her. Det er vigtigt for de sårede,
at jeg virker rolig, og at jeg handler.
Når jeg ser sårene siger jeg; ’it´s
nothing, no worries, nothing serious’
for at berolige folk. Virkeligheden er
måske en anden.
En amerikansk soldat er ramt i
armhulen, men det bløder ikke ret
meget, og Thorsten sender ham vi-

- 23 -

dere. En afghansk oberst er ramt i
hånden, i siden af maven, og han har
et strejfskud startende i panden op
gennem håret.
Han har været heldig. Indgangshullet i siden ligner en lille Mercedes-stjerne. Ved siden af ham sidder
afghansk general, som er ramt gennem skinnebenet. Han bløder kraftigt og er helt askegrå i hovedet. Jeg
må skaffe nogle forbindinger og et
tourniquet (knebelpress).

Tourniquet et moderne knebelpress,
der kan anlægges med en hånd.

Thorsten står få meter fra delegationen, da skyderiet begynder. Han prøver at få folk
til at komme hen mod ham, så han kan få dem om på den anden side af den store mur
via et lille skur. Grafik: Heri H. Niclasen
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skyderiet, løber jeg. Jeg sigter mod
et vindue, til jeg er nede bag muren.
Der fra kan jeg komme frem til et
sted, hvor australierne på taget kan
kaste forbindinger ned til mig.
Tilbage i skuret får Thorsten
standset blødningen ved at lægge et
tourniquet om den såredes skinneben. I mellemtiden er flere kommet
til for at hjælpe, og der bliver ikke
skudt mere.
En af kollegerne, ”M”, har set et
geværløb stikke ud fra en smal
sprække i et tophængslet vindue, og
sammen med to udenlandske soldater skyder han mod vinduet. Da de
gennemsøger huset, viser det sig, at
de har ramt skytten, som var iklædt
en afghansk militæruniform. Skytten
er hårdt såret, og ”M” giver ordre til,
at nogle afghanske soldater skal
hjælpe skytten, mens ”M” og de to
udenlandske kolleger gennemsøger
resten af huset. Fem minutter senere
er skytten død.

Løber mod truslen
Thorsten kravler uden for skuret
igen og råber til kollegaen ”T” og et
par australiere, hvor skuddene kommer fra. Kollegaerne befinder sig på
et tag bag nogle sandsække, og de
svarer, at det kommer inde fra huset.
Jeg venter på et ophold i skuddene. Det kan umuligt blive ved med
den intensitet. ’Bliver det virkelig
ved? Nu må det snart stoppe’ tænker
jeg.
Foran huset, som er cirka 15 meter fra Thorsten, er der en lille betonmur formet som et L. Den ene
side af L’et fører mod skuret, og
Thorsten vurderer, at de ikke kan
ramme ham fra vinduerne, hvis han
dukker sig bag den. Men der er 5-6
meter over til muren, hvor han kan
blive set.
Det virker unaturligt at løbe lige
mod truslen, og jeg når at tænke på
mine børn og hustru, der skal undvære deres far og mand, hvis jeg bliver ramt. Jeg slår det ud af hovedet,
og da der endelig kommer pause i
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Jeg lærte meget om mig selv den
dag. Jeg lærte, hvor jeg selv står, når
tingene spidser til. Jeg tør tage kampen op, og det er noget, jeg kan sige
på alle de danske soldaters vegne,
som var med den dag.

Veluddannede helte, der tør tage
kampen op
Da det hele var overstået, kørte
Thorsten og hans kolleger som de
sidste mod deres lejr. De kunne ikke
komme direkte ind, for ambulancer
og quad bikes med bårer kørte sårede i pendulfart frem og tilbage mellem helikopterlandingspladsen og
lejrens medical centre. Der var konstant fem-seks helikoptere enten på
landingspladsen eller i luften.
Det var vildt, det der var sket. En
af mine kammerater, ham som sad
på taget, kom hen og klappede mig
på skulderen og sagde, ’er du ok,
sømand?’ Jeg så ned af mig selv, og
jeg var rød af blod på mine knæ og
hænder. Vi lavede et hurtigt eftersyn
fra top til tå, men jeg var ikke selv
blevet ramt, fortæller Thorsten.
Et par timer efter havde Thorsten
og kollegerne for første gang lejlighed til at se hinanden i øjnene og tale om det, de lige havde oplevet ved
et såkaldt after action review, hvor
man taler tingene igennem og deler
erfaringer med hinanden.
Stemningen var høj på en måde,
for vi vidste, at vi havde leveret en
god indsats. Lige præcis den dag var
vi helte. Vi gjorde noget for andre,
vi reddede liv og førlighed, det er
vel det, en helt gør? Grunden til at vi
kunne være helte den dag, er jeg ikke i tvivl om. Det er den gode uddannelse, vi får hjemmefra og vores
fantastiske, tør jeg godt sige, gode
enkeltmandsfærdigheder. Det virker
bare. Det ligger i kroppen, og man
skal ikke tænke på alt muligt. Man
handler bare, fortæller Thorsten.

”You danes did well yesterday”
Størstedelen af de danske soldater, der deltog i opgaven, kommer
fra det Mobile Support Team opstillet af Opklaringsbataljonen på Bornholm. I dagene efter modtog de
mange klap på skulderen, og adskillige udenlandske generaler lagde vejen forbi danskernes lejr for at takke
for deres indsats. En canadier, en
englænder og den amerikanske generalmajor, som senere indstillede de
danske soldater til et Combat Action
Badge, inviterede dem til ISAFhovedkvarteret for at takke dem personligt.
Den canadiske general sagde, at
han nødigt ville møde danske soldater på Hans Ø ved Grønland. ’Now
we have seen what you are capable
of’, citerer Thorsten med et smil.
En
pensioneret
amerikansk
oberst fra sydstaterne, som nu er civil, var med derude. Han kom hen til
mig dagen efter og sagde; ’you
know what, Thorsten? We are brothers in arms now, you and me’ og
klappede mig på skulderen. ‘You
danes did well yesterday.’
Generalmajor: I var med til at
forpurre en katastrofe
Den 2. oktober fik fem af soldaterne et synligt bevis på amerikanernes påskønnelse. En af ISAF-
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missionens travleste generaler, den
amerikanske generalmajor Kevin R.
Wendel, havde sat mere end en time
af til at møde de danske soldater.
Han holdt en kort tale, inden han tildelte de involverede soldater det
amerikanske Combat Action Badge.
I sin tale roste generalmajor Wendel
danskerne for deres indsats og takkede dem for at være med til at forpurre en af de største katastrofer i
ISAF’s historie.
Jeg er rigtig glad for, at et land
som Amerika anerkender og på-

skønner vores indsats. Det betyder
rigtigt meget. De var der, de så os i
aktion, og de så, hvad vi gjorde. Jeg
skylder dog at sige, at vores danske
general Morten Danielsson var god
til at tage sig af os efter hændelsen.
Han inviterede os på morgenmad, så
han kunne høre lidt om, hvad der var
sket. Det er første gang nogensinde,
jeg og de andre drenge er steget til et
morgenbord med en stor krammer
fra en general, smiler Thorsten.

Generalmajor Kevin R. Wendel og chefen for det danske bidrag, Morten Danielsson,
sammen med modtagerne af Combat Action Badge. (Foto: Hærens styrke i Kabul)

lighed den 7. november. Om kort tid
skal han fortælle sin historie på et
nyt kursus, som netop handler om
”insider threats”, og hvorfor man
ikke må sænke paraderne på missioner som den i Afghanistan.
I et land som Afghanistan vil der
vil altid være nogen, som ikke vil os
det godt. Nogen man ikke kan stole
på. Omvendt så handler missionen

Mange tommelfingre opad
I dag er Thorsten Lossin tilbageført til graden kaptajn, som han også
var før udsendelsen til Kabul. Han
arbejder med kompetenceudvikling
af folk, som skal udsendes, i
Hærstaben i Karup. Det var også i
Hærstabens hovedkvarter, han fik
sin anerkendelse og et Combat Action Badge ved en mindre højtide-
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om at opbygge gensidig tillid til hinanden. Vores samarbejdspartnere i
Afghanistan løser en stor sikkerhedsopgave, og det er vigtigt, at vi
møder hinanden i øjenhøjde. Men
hvis vi tager våbnene fra dem, hver
gang vi er i nærheden, hvad nytter
de så? Heldigvis er det kun et fåtal,
som vil os til livs, vi får mange
tommelfingre opad, og de fleste

trækker i samme retning som os.
Men det er de få, som gør det vanskeligt for os at operere og støtte det
afghanske folk, og derfor vi bruger
rigtigt mange ressourcer på egen beskyttelse, når vi er ude. Det er det
som er forskellen på os og mange
andre velmenende organisationer,
siger Thorsten.

Combat Action Badge (Foto: Søren Lindhardt)

Combat Action Badge
Anvendes i den amerikanske hær som anerkendelse af soldater, som personligt
har været i kamp.
Badgen blev indført i 2005 for at kunne hædre soldater fra alle tjenestegrene i
den globale krig mod terror. Derved var det nu muligt for alle grene af den amerikanske hær at modtage en anerkendelse, hvor det tidligere kun var muligt for
infanteriet og sanitetsenheder.
Badgen består af en bajonet og en håndgranat, som symboliserer aktiv indsættelse mod en modstander. Egekransen symboliserer styrke og loyalitet.

- 28 -

Næstformanden i FN Museet,
hvem er det?
Af næstformand Stig Ødorf
Sidste år I marts blev jeg valgt
som næstformand I FN museets bestyrelse. Jeg var på daværende tidspunkt udsendt af rigspolitiet i min
sidste mission inden jeg lod mig
pensionere fra politiet i september
2014.

næstformand Stig Ødorf

Jeg har gjort tjeneste i politiet siden 1975, og bl.a. været tjenestegørende i Helsingør, Hillerød og
Lyngby (som vagthavende). Jeg har
ligeledes haft 10 år på politiskolen
som seniorlærer, primært undervist i
ledelse.

spektør Thøger Berg Nielsen, der på
daværende tidspunkt arbejdede for
FN.
I 1999 gennemførte jeg flere
kurser for højerestående palæstinensiske politiledere i Gaza og Jericho,
assisteret af Copenhagen Business
School og bl.a. chefpolitiinspektør
Kai Vittrup.

Siden 1995 har jeg været tilknyttet internationalt politiarbejde, både
som leder af det daværende internationale afsnit under rigspolitiet der
stod for rekruttering af personale til
internationale missioner og udvikling og gennemførelse af bilaterale
missioner for Udenrigsministeriet.

Da intifadaen indtraf i 2000 blev
projektet lukket ned, og jeg startede
på at uddanne politifolk i de Baltiske
Lande sammen med andre danske
politifolk.

Min første længerevarende mission jeg var udsendt i, var i 1997 og
1998, hvor jeg arbejdede og boede i
Gaza og var leder af et uddannelsesprogram for Palæstinensisk politiledere i Gaza og på Vestbredden (undervisningen foregik i Jericho og
Gaza). Her havde jeg fornøjelsen at
arbejde tæt sammen med politiin-

I 2001 fik jeg jobbet som leder af
internationalt afsnit i rigspolitiet.
2003 drog jeg afsted igen, denne
gang til Irak i den sydlige del af landet, hvor opgaven var at opbygge et
politiakademi og uddanne irakiske
politiofficerer. Efter første tur til Irak
som varede frem til februar 2004,
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tog jeg ned igen i oktober 2004 og
indtil maj 2005 på et udvidet projekt
for irakiske politiledere. Her var jeg
kontingentleder for de danske politifolk. Her havde jeg også fornøjelsen
af at arbejde sammen med Kai Vittrup, som var rådgiver for den irakiske politichef i den sydlige del af
Irak.

Denne gang som Head of Operation
i TIPH mission i Hebron, Palæstina.
Jeg kom hjem til Danmark i april
2014, hvor jeg afspadserede og holdt
ferie indtil min pensionering i politiet i september 2014.
Ud af de 39 år jeg har arbejdet i
politiet, har jeg været udstationeret i
internationale missioner i omkring
11 år.

Efter at have afsluttet min mission i Irak tog jeg til Bryssel i maj
2005, hvor jeg var sekunderet som
politiekspert, og arbejde med EU
missionerne i Mellemøsten. Her arbejdede jeg frem til oktober 2007,
hvor jeg returnerede til Palæstina.
Denne gang i en EU mission
(EUPOLCOPPS) som Lead Police
Advisor med hovedkvarter i Ramallah på Vestbredden. Jeg havde privat
bopæl i Jerusalem, her var jeg indtil
januar 2010.

Jeg er nu sammen med de øvrige
bestyrelsesmedlemmer gået aktivt
ind i FN museet, og en af de opgaver
som vi lige har sat i gang, er en renovering af politiudstillingen. Første
skridt vil blive en portal, i politiets
farver (blå), samme som forsvarets
indgangsportal.
På portalen, vil de missioner
dansk politi deltager i, og har deltaget i blive opsat. Herefter vil selve
udstillingen blive bragt up to date.
Om vi når det hele inden åbningen i
marts 2015 tvivler jeg på, men vi er
på vej.

Tilbage til rigspolitiet, hvor jeg
kom i en ny afdeling, der skulle lave
en strategisk udvikling for internationalt politiarbejde. I denne periode
havde jeg en kortere periode i Hellman i Afghanistan i forbindelse med
udvikling af programmer mellem
forsvaret og dansk politi i området.

Det var lidt om min baggrund for
det internationale arbejde, jeg glæder
mig til at møde mange af jer i 2015.

2011 og 2012 stod jeg for uddannelsen af danske politifolk på vej
ud i missioner.

Stig Ødorf
Næstformand – FN museet.

Januar 2013 drog jeg så afsted på
min sidste mission som politimand.
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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
Stig Ødorf
Tlf.: 2269 7724, 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
Gert Thisted Knudsen
Tlf.: 2860 6646, e-mail: gtk@fnmuseet.dk
Ole Stokholm Pedersen
Tlf.: 2062 6794, e-mail: osp@fnmuseet.dk
Frede Jønson
Tlf.: 4673 0628, e-mail: fredeogbodil@webspeed.dk
Jørn hvenegaard Christiansen
Tlf.: 2076 6889, e-mail:joernhvenegaard@gmail.com
Leni Hansen
Tlf.: 2650 4031, e-mail:evilhansen@hotmail.com

FN Museets præsidium
Formand
Oberst Jens Hvid Lønborg
Næstformand Oberstløjtnant P.L. Hinrichsen
Rigspolitichefen Jens Henrik Højbjerg (varetages af politiinspektør Verner Petersen, Kolding politi)
Brigadegeneral P.K. Pedersen
Oberst F. Mathiasen
Oberst K. Bache
Landsformand Niels Hartvig Andersen, De Blå Baretter
Major B.K. Agger

Er du tilmeldt betalingsservice?
Husk at opgive din nye adresse ved flytning.
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Den Danske Internationale Veteran Organisation
Protektor H.K.H. Prins Joachim
Fra Danmarks Internationale Veteranorganisation – De Blå Baretters (DBB) side skal der også
hermed lyde et stort TAK for godt samarbejde i det forløbne år.
Det har været en stor personlig udfordring og fornøjelse, som ny tilgået medlem af Præsidiet,
at følge og medvirke til den store positive udvikling, som FN Museet har gennemgået i løbet af
2014.
FN Museets udsendte har jeg mødt utallige steder rundt om i landet, hvor museet er blevet
promoveret på fornemste vis. Jeg er sikker på, at der ikke er ret mange i Forsvaret, der ikke har
haft chancen for at stifte bekendtskab med udsendingene fra museet, det være sig ved Åben
Hede i Oksbøl, Flyvevåbnets Åben Hus i Karup, Hærens 400 års arrangement på Kastellet,
Kulturnatten i København og jeg kunne blive ved. Udover at fortælle om museet er der blevet
solgt rigtig mange ting, og FN Museets overtagelse af salget fra DBB har også været en succes.
Den indgåede aftale, der skulle gennemføres indenfor 5 år, er allerede afsluttet til stor tilfredshed for alle. Tak for det.
Det har båret frugt at være ude omkring og vise flaget, at adgangen, til museet så har været
gratis i 2014, har helt sikkert også været et godt signal, der om muligt bør gentages. En stor
oplevelse for hele familien, store som små, veteraner eller pårørende. Flot gået med de mange
besøgende.
Nu er udfordringen jo, at få de mange gæster til at komme igen i 2015. Det kræver fornyelse,
ændrede udstillinger og nye tiltag, som igen kræver tid og kræfter, som jeg håber, kan findes
blandt museets ildsjæle og støtter. Jeg er sikker på, at bestyrelsen har en plan og at de vil kunne
leve op til denne store udfordring.
DBB har også haft et godt år, hvor vi har medvind på cykelstien på mange områder inden for
veteranarbejdet. Vi har været med omkring bordene, når der har skullet drøftes forhold for veteranerne og vi har fået den indflydelse, som vi som veteranorganisation har fortjent.
Vi har fået stor opbakning fra vores protektor HKH Prins Joachim, det politiske niveau, hvor
ikke mindst Forsvarsminister Nicolai Wammen flere gange har deltaget i vores engagementer,
ligesom Forsvarets Øverste Ledelse og forsvarets enheder har været lydhøre for vores ideer og
aktiviteter. Vi har blandt andet opnået, at Veterankortet nu giver adgang til de mange rabattilbud, som Forsvarets fast ansatte længe har kunnet benytte sig af, nemlig Log Buy, der giver
adgang til flere tusinde forretninger med store rabatter. Hvis du, som veteran endnu ikke har
fået dit Veterankort, kan du få det ved at gå ind på vores hjemmeside: www.blaabaretter.dk
I september 2014 fik veteranområdet tilført ekstra 25 mill. kr. pr. år de næste fire år og et engangsbeløb på 30 mill. kroner til etablering af nye væresteder for veteranerne eller penge til
forbedringer af eksisterende væresteder for veteraner. Her i nærområdet af FN Museet i Frøslevlejren betyder det, at DBB – Kammeratstøtteordningen vil få bedre inventar i det eksisterende Veteranhjem i H16 og at vi har fået mulighed for at leje barak H15, hvilket giver os bedre mulighed for at gennemføre endnu flere aktiviteter for vore veteraner. Den nye barak giver
os mulighed for bedre mødelokaler, indendørs aktiviteter, motionsrum, opholdsrum og opbevaringsrum m.v. Det glæder vi os til at komme i gang med at indrette.
Når vi får flere besøgende, er jeg sikker på, at der hver gang vil være indlagt et besøg på FN
Museet til gavn og glæde for alle. For DBB er FN Museet jo vores eneste sted, hvor ”vi” kan
fremvise vores historie. At det så gøres så smukt, som det sker i øjeblikket, ikke mindst ved
hjælp fra de mange og gode veluddannede guider, er bare en stor fornøjelse.
Med venlig hilsen Niels Hartvig Andersen/Landsformand DBB
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