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Nytårshilsen fra Museets 
formand 
 
Af formand Per Hjortshøj Jakobsen 
 

Godt Nytår 2010 og tillykke med 
jubilæet. Den 22. september 1990 
var der indkaldt til stiftende general-
forsamling i Frøslevlejren og de til 
formålet udarbejdede vedtægter blev 
godkendt. Dermed var FN-Museet 
en realitet, som værende det første i 
verden af sin art.  

Museets præsidium, skiftende 
bestyrelser og dets frivillige medar-
bejdere har i samtlige 20 år efterle-
vet disse vedtægter og har dermed 
skabt respekt og troværdighed om-
kring museets virke. 

For tiden udsættes vedtægterne 
for en grundig og tiltrængt revide-
ring og gives samtidig en skriftlig 
formulering, som passer til den nuti-
dige driftsform. 

Eksempelvis vil første afsnit i 
museets formålsparagraf få følgende 
ordlyd:   

 
”Formålet med FN-MUSEET er 

at bevare mindet om den indsats 
danske soldater, læger, sygeplejer-
sker, feltpræster og andre med man-
dat fra De Forenede Nationer, 
OSCE, EU, og efter ordre fra NATO 
har ydet i bestræbelserne for at be-
vare eller etablere fred i denne ver-
dens urolige områder, hvor disse 
end måtte være.”  

 

 
 
Formand  
Per Hj. Jakobsen 

 
 
 
 

Måtte et af mi-
ne nytårsønsker 

derfor være, at museet fortsat vil ef-
terleve specielt dette afsnit i for-
målsparagraffen. 

Tag derfor godt imod de af be-
styrelsen udarbejdede forslag til æn-
dringer af eksisterende vedtægter på 
den kommende generalforsamling.  

En generalforsamling - som sam-
tidig markerer opstarten af endnu en 
ny sæson og som efterlader gode 
minder om sæson 2009 med over 
6.000 besøgende.          

Det har vi - museets medarbejde-
re, grund til at være stolte over. Vi 
kan også være stolte over de mange 
henvendelser, som tilgår museet fra  
såvel enkeltpersoner, som fra institu-
tioner. Og i disse, ligger der af og til 
en lille detektivopgave gemt, som i 
de fleste tilfælde løses efter bedste 
evne. 

Museet får ligeledes henvendel-
ser i.f.m. eksamensopgaver og lig-
nende.        

En sådan, førte efterfølgende til 
et samarbejde omkring udgivelsen af 
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hæftet CYPERN 1. som - netop er 
en afhandling, om det første kontin-
gent danske FN- Soldater på Cypern 
i 1964.  

  
Museet modtager fortsat spæn-

dende effekter og bag de fleste, 
gemmer der sig en god historie. Det 
kan man bl.a. læse om i dette års-
skrift og effekterne vil blive fremlagt 
på de enkelte stande. 

Der gemmer sig også en god hi-
storie bag SHIRBRIG, som officielt 
blev nedlagt her ved årsskiftet. Det 
kan man også læse mere om her i 
årsskriftet. 

 En god historie får man også, 
ved at se sig om i museets Gæste-
bog. Blandt de mange hilsner, kan 
man samtidig fornemme, at langt de 
fleste besøgende har haft en god og 
positiv oplevelse. Og der uddeles 
mange roser og ”skulderklap” til de 
frivillige Kustoder – tak for det!  

 
Ud af indholdet i denne nytårs-

hilsen, vil jeg tillade mig at nævne, 
at FN-Museet fortsat er i udvikling 
og det kan jeg, som ”museumsvete-
ran” og formand bekræfte. 

En udvikling, hvor man samtidig 
skal skele til det økonomiske fun-
dament. 

Museet har som bekendt lejet sig 
ind i Barak B-46. i Frøslevlejren og 
ud over husleje, er der udgifter til 
lys- vand og varme. 

Til dækning af disse udgifter, har 
museet forgæves søgt tilskud, bl.a. 
hos Forsvarsministeriet, men forelø-
big uden resultat!  

Et nok så væsentlig økonomisk 
fundament, er museets støttemed-
lemmer, hvoraf rigtig mange har væ-
ret med siden 1990. Tak til alle jer.  

 
Et andet kunne være - og er, mu-

seets medarbejdere- kustoder og en 
arbejdende bestyrelse. Det skal være 
og har altid været, en flok ”ildsjæle” 
der som ulønnede og frivillige tager 
vare på mange ting og som år efter 
år sørger for, at museet kan opfylde 
de krav og forventninger, som der nu 
måtte stilles.  

Lad derfor alle de positive til-
kendegivelser fra de mange besø-
gende og den på alle måder gode 
omtale af museet, være ”en del af 
lønnen”. 

 
FN-Museet befinder sig godt 

blandt de øvrige museer i Frøslevlej-
ren, der som bekendt er et nationalt 
mindesmærke. Godt Nytår til jer og 
til Frøslevlejrens Efterskole samt til 
det nyetablerede Veteranhjem.  

 
GODT NYTAAR ønsker museet 

for de udstationerede styrker, til 
hvem dette årsskrift tilsendes. Vi 
tænker på jer og I kan gøre gengæld, 
ved at påtænke museet med spæn-
dende fotos- effekter- store som små 
og andet interessant souvenir.  

  
GODT NYTAAR og mange 

hilsner til Hærens Operative Kom-
mando, til DANILOG, til Forsvars-
kommandoen, til Søværnets Opera-
tive Kommando og sidst, men ikke 
mindst- til FN-Museets Protektor 
HKH Prinsgemalen. 
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UNIFIL – Hold 1 
 
Af Rune Dyrholm, UNIFIL 
 

Det danske bidrag rejste af sted 
sidst i november, for den 1. de-
cember at overtage en transport- 
og logistik opgave efter polakker-
ne, der har varetaget den siden 
midten af 1990’erne.  

 

 
 
Den primære opgave for det dan-

ske bidrag bliver at yde transport-
støtte til de mange FN-lejre i det 
sydlige Libanon, der bemandes af 
soldater fra 30 nationer.  

- Vi støtter de løbende rotationer 
af de over 12.000 mand UNIFIL be-
står af, og levere mange af de nød-
vendige forsyninger det vil sig 
brændstof, mad, vand og tungt ud-
styr af forskellig slags, fortæller 
Morten Kranker.  

Foruden at yde transportstøtte til 
de omkringliggende lejre bemander 
danskerne brandstationen i lejren, 
servicere de mange køretøjer og stil-
le chauffører til ambulancer. Desu-
den opretholdes et bjærgningsbered-

skab, der rykker ud i tilfælde af, at et 
FN-køretøj havarerer i ansvarsområ-
det.  

En stor del af opgaverne foregår 
til og fra operationsområdet i det 
sydlige Libanon og til hovedstaden 
Beirut, der ligger 110 kilometer fra 
danskernes hovedkvarter i Naqoura i 
det sydvestligste hjørne af Libanon. 

Lejren ligger cirka tre kilometer 
fra grænsen til Israel. 

 
Udfordringen at bygge ny lejr. 

Den nye danske lejr i Naqoura ta-
ger stille og rolig form. Det første 
danske hold i Libanon overtog for-
melt lejren 1. december sidste år, og 
siden da, har der ikke været langt fra 
idé til planlægning og handling;  

- Vi kan se en masse potentiale i 
det område og de bygninger, vi har 
fået stillet til rådighed af FN, men 
der er også meget arbejde forude. 
Det meste af den permanente ind-
kvartering har en rimelig standard, 
men der er også hængepartier i form 
af bygninger, der ikke er blevet re-
noveret i det tempo vi havde ønsket 
os. Vi har nok lige skullet erkende, 
hvordan arbejdsgangen og tempoet i 
FN er, fortæller Mikael Mørck, der 
er chef fra det danske Logistikkom-
pagni.  

Da de danske FN-soldater ankom 
til Libanon for at overtage både po-
lakkernes opgave og lejr, var det et 
ret medtaget område, der mødte 
dem. Gamle hullede beboelsescon-
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tainere og nedslidte bygninger med 
tvivlsomme sanitære forhold var 
normen.  

 

 
Mikael Mørck – chef for Logistikkom-
pagniet 

 
- Heldigvis er vi færre mand end 

polakkerne var, så vi har kunnet fra-
sortere nogle af de mest nedslidte 
indkvarteringsfaciliteter, og koncen-
trere os om at få sat de mindst ringe 
bygninger og PRE-FAB’er i stand. 
Vi har også fået iværksat en særde-
les tiltrængt renovering af bad og 
toiletfaciliteter. Endelig har vi fået 
tildelt et ganske udmærket fælles 
velfærdsområde i den gamle polske 
officersmesse, der ellers stod til at 
blive revet ned. Det fik vi heldigvis 
stoppet i tide, for den bygning vi op-
rindeligt skulle have haft til det for-
mål, var langt dårligere.  

Sammenlignet med de generelle 
forhold i andre missionsområder, er 
der dog ikke meget at komme efter i 
lejren i Libanon, ifølge Mikael 
Mørck;  

- Selvom asfalten i lejren måske 
nok er hullet, og byggeprojekterne 
ikke går helt så hurtigt som vi kunne 
ønske os, så er det altså svært at se 
begrænsningerne, når man hver dag 
står op til udsigten ud over Middel-
havet, og temperaturen i januar er 
som en dansk sommerdag. 
 
Nye arbejdsfaciliteter til de næste 
hold. 

Når det kommer til arbejdsfacilite-
ter er der også lys forude. Et nyt 
stort lejrområde er etableret i terræ-
net bag den oprindelige lejr, og her 
bygger FN efter en mere langsigtet 
plan i stedet for ved simpel knop-
skydning. 

Det er især den en del af logistik-
kompagniet, der står for vedligehol-
delse af lastbiler og andre tunge kø-
retøjer, der får glæde af de nye faci-
liteter. For tiden arbejder de under et 
åbent interimistisk halvtag året 
rundt. Ligeledes varetager danske 
brandfolk beredskabet fra nedslidte 
omgivelser meget langt fra den nye 
helikopterlandingsplads, som ellers 
er deres største ”kunde” i dagligda-
gen. Også de får en ny brandstation. 

Det nye område er døbt New 
Land, og her vil der også komme de 
nye lagerfaciliteter, som også drives 
af det danske logistikkompagni. 
- Alle tre faggrupper har udsigt til at 
flytte til nye og bedre faciliteter. Det 
bliver godt nok ikke forundt os på 
Hold 1, men nogen af vores efterføl-
gere. Indtil da tager vi det bare som 
en oplevelse, siger Mikael Mørck. 
 



- 6 - 

Gode erfaringer fra Libanon. 
Christoffer og Martin er hen-

holdsvis 31 og 22 år, og begge er de 
udsendt på UNIFIL hold ét i Liba-
non.  

 

 
Christoffer og Martin – fyraften efter 
en lang dag bag rattet. 
 

Den ene har været i udlandet 
med fem hold med Forsvaret. Den 
anden er på sin første mission. Trods 
deres forskellige erfaring og for-
ventninger, har de begge fundet sig 
godt tilrette i missionen, der officielt 
startede 1. december sidste år. Begge 
arbejder i transportsektionen, hvilket 
betyder mange timer på de libanesi-
ske veje og skiftende arbejdstider; 

- Det er en noget anderledes ar-
bejdsrytme, end hvad jeg er vant til 
hjemmefra. Nu har jeg lige kørt last-
bil for fuld skræl i tre dage, og så har 
jeg ikke noget på programmet de 
næste par dage - indtil videre i hvert 
fald. Det har jeg lige skullet vænne 
mig til, fortæller Martin, der til dag-
ligt arbejder indenfor ganske normal 
arbejdstid med at laste og losse fly i 
Eskadrille 680 under Combat Sup-
port Wing i Karup. 

- Heldigvis har vi så rimelig god 
mulighed for at aktivere os selv, og 
enten rode med vores egne små pro-
jekter i lejren eller hjælpe til, hvor 
der lige er behov, siger Martin. Han 
har blandt andet meldt sig til at drive 
den nye messe, som er blevet etable-
ret i den danske lejr.  

I bussektionen har de også haft 
meget at se til i perioder, og knap så 
travlt i andre, og i FN er der en klar 
arbejdsdeling, der ikke må fraviges;  
- Hernede må jeg faktisk ikke gå og 
vedligeholde bussen i min fritid, så-
dan som jeg er opdraget til fra tidli-
gere missioner under NATO. Her på 
en FN-mission skal de civile gøre 
det, siger Christoffer, der selv har en 
baggrund som lastvognsmekaniker.  
 
Nye oplevelser og udfordringer 
trak. 

Til daglige arbejder Christoffer 
hos Falck, og han er med på holdet i 
kraft af den reaktionsstyrkekontrakt, 
han har med Forsvaret. Det var især 
da tilbuddet om at komme med på 
det første danske hold i Libanon bød 
sig, at han valgte at takke ja til sin 
femte og sidste mission inden fami-
lieforøgelse får førsteprioritet frem-
over.  

- Jeg har altid gerne ville prøve 
at være på det første hold, for at væ-
re med til at bygge en lejr op, og 
etablere os i missionen helt fra grun-
den. Selvom det ikke er hold et for 
selve UNIFIL-missionen, men kun 
for Danmarks vedkommende, så kan 
jeg alligevel genkende noget af den 
pionerånd, jeg har oplevet tidligere. 
Der skal skæres en tå og klippes en 
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hæl, for at få det hele til at fungere, 
men det får også folk til at rykke 
tættere sammen, har han tidligere 
erfaret på Balkanmissionerne.  
En ting der dog er kommet bag på 
ham, og som plager hans entrepre-
nørinstinkt, er de mange halvhjerte-
de og halvfærdige installationer i 
FN-lejren, som efterhånden har 30 år 
på bagen.  

For Martin var det især bare det 
at komme ud på International Opera-
tion, der trak. Egentlig skulle han 
have været til Afghanistan, men nu 
blev det så Libanon i stedet.  

-Det gør mig ikke noget, og måske 
er det godt nok med en blød start på 
den type arbejdsliv. Jeg er bestemt 
ikke blevet afskrækket, og jeg er 
sikker på, at det ikke er min sidste 
mission ude i verden. Jeg kan både 
godt lide det at komme ud i verden, 
og måden vi arbejder og lever på 
herude. Selvom jeg måske kun er en 
lille brik i et stort spil, så syntes jeg 
også det er godt at kunne bidrage til 
en sag, der giver mening, siger han. 

Hvad der også trak for begge par-
ter, er det specielle kammeratskab, 
der opbygges i missionsområder. 
Christoffer mødes stadig flere gange 
om året med et hold kammerater fra 
et tidligere SFOR-hold, og har man-
ge gode bekendtskaber i hele landet, 
som han ikke ville være foruden. 
 

Positivt overraskede. 
Både Martin og Christoffer hav-

de gjort sig tanker om forholdene i 

Libanon inden de tog af sted. Selv-
om de godt viste, at landet langt hen 
ad vejen er fredeligt lige nu, så var 
der alligevel lidt at spekulere over. 
Nok ikke mindst for kæresterne der-
hjemme;  

- Det vi snakkede om hjemme 
hos os, var nok især, om nogle ville 
se sig sure på os på grund af mu-
hammedtegningerne. Men der må 
jeg sige, at jeg er blevet endda meget 
positivt overrasket over modtagelsen 
fra befolkningen hernede, siger Mar-
tin. De kunne næsten ikke være flin-
kere.  

- Jeg syntes også vi er blevet vir-
keligt godt modtaget af alle hernede. 
Det giver også lidt af et kick, når vi 
ser at børnene vinker til os. Det er 
altid et godt tegn, supplerer Christof-
fer.  

Han har dog stadig sine erfarin-
ger fra Balkan i baghovedet, hvor 
tingene blussede op i løbet af ingen 
tid, hvis der blev sagt noget forkert 
til fredagsbønnen.  

- Uanset hvad, så tror jeg også, at 
man bliver en lille smule miljøskadet 
af sådan nogle jobs her. Jeg kunne i 
lang tid for eksempel aldrig finde på 
at gå ud i rabatten derhjemme, for på 
Balkan var der miner over det hele.  

- Det betyder omvendt også, at 
selvom der er fredeligt i Libanon li-
ge nu, så har vi alligevel øjnene med 
os, og har fokus på ændringer i nor-
malbilledet - og det er nok også, så-
dan det skal være
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Nytårsparole. 

 
 
FAKTA: Kort om UNIFIL 
• UNIFIL blev oprettet i 1978 som følge af konflikten mellem Libanon og Israel, 

der udsprang af et angreb fra PLO ind i Israel. Som modsvar invaderede Israel den 
sydlige del af Libanon. Den endelige rømning tilbage til de internationalt aner-
kendte grænser skete i år 2000. I den mellemliggende periode var UNIFILs opga-
ve at begrænse konflikten og sikre civilbefolkningen i området bedst muligt. 

• I dag er det overordnede mål for UNIFIL at assistere den libanesiske regering med 
at udstrække sin myndighedsudøvelse til hele landet med henblik på at forhindre 
nye kampe og skabe betingelser for varig fred i regionen. 

• Danmark har senest i 2008 haft skibe fra Søværnet tilknyttet UNIFIL. Deres op-
gave var patruljere den libanesiske kyst for blandt andet at standse indsmugling af 
våben. 

• Det danske bidrag ledes frem til august 2010 af Flyvevåbnets Combat Support 
Wing, hvorefter Hæren overtager. På UNIFIL Hold 1 er både Hæren og Søværnet 
repræsenteret med henholdsvis cirka 40 og 10 mand. 

 
Læs mere på http://unifil.unmissions.org/  
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Kustodechefen gør status 
 
Af kustodechef Knud Spangsø 
 
Kære Kustoder! 
 

Der var ikke mange problemer 
med bemandingen i 2009. Vi har jo 
en stab af særdeles rutinerede kusto-
der, som i god tid havde tegnet sig 
for en uge i museets tjeneste. Desu-
den har vi som altid nogle, som er 
parate til at tage en ekstra tørn, hvis 
særlige forhold pludselig gør sig 
gældende. 
 

I efteråret varede det ikke længe, 
før jeg havde kustodelisten på plads 
til sæson 2010. Det er selvfølgelig 
glædeligt, at kustoderne er så for-
hippede på at komme til igen, at de 
dårligt kan vente til efteråret med at 
melde sig.  
 

Jeg registrerer jer gerne tidligt, 
men med det forbehold, at der skal 
være plads til justeringer. Jeg vil 
derfor anbefale, at hvis man er ”ny” 
i kustodesammenhæng, og man ger-
ne vil prøve at være den, der fortæl-
ler og forklarer for museets gæster, 
så melder man sig på et tidligt tids-
punkt til mig med specielle tidsmæs-
sige ønsker. 

 
Knud Spangsø 

 
Så vil jeg tilstræbe at finde en af de 
”gamle” kustoder, som også er klar 
til at have en lærling, netop når du 
behøver det. 

 
Sæson 2010 er som nævnt på 

plads, men jeg har i museets gæste-
bog fundet nogle stykker, som skri-
ver, at de gerne vil i arbejdsprøvning 
i Frøslev. Dem vil jeg prøve at finde 
læreplads til, men bliver du ved et 
besøg i lejren fristet, så meld tilbage 
til mig med det samme.  

Den aktuelle kustodeliste kan ses 
på www.fnmuseet.dk 
 

Hav under alle omstændigheder 
et godt år 2010. 

Knud Spangsø 
Kustodechef 

 
 

 

 
Nu kan du betale med Dankort i FN Museet.  
 
Men ”kun” på beløbet. 
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Nytårshilsen fra præsidiets 
formand 
 
Af oberst Peter Kølby Pedersen 
Chef for Det Danske Internationale 
Logistik Center (DANILOG) og for-
mand for museets præsidium 
 

2009 blev igen et begivenheds-
rigt år for Forsvaret. Det internatio-
nale engagement fortsatte på sam-
men høje niveau igennem hele året, 
og det har presset ikke mindst hæ-
rens ressourcer til det yderste.  
 

Indsatsen i Afghanistan har haft 
en høj pris med syv dræbte og en 
række hårdt sårede i løbet af 2009. 
Det bliver pludseligt utroligt synligt, 
når man som mig er så heldig at få 
kommandoen over paraden for alle 
udsendte soldater på Christiansborg 
på den første officielle flagdag for 
Forsvaret nogensinde. De dræbte og 
sårede vil ikke blive glemt, og alle i 
Forsvaret skal have fokus på at 
hjælpe vore egne, som har pådraget 
sig sår på krop og sjæl.     
 

Kosovo er en rigtig succeshisto-
rie, der nu gør det muligt for os at 
reducere bidraget, og vi planlægger 
på med tiden at trække os næsten 
helt ud af missionen. I stedet bidra-
ger Danmark igen til en FN-mission, 
nemlig i Libanon. Jeg håber delta-
gelsen i missionen vil være med til 
at bringe FN-museet i fokus. 
 

 
Oberst Peter Kølby Pedersen 

 
Når jeg ser fremad vil de interna-

tionale opgaver fortsat fylde meget, 
men specielt forligets konsolidering 
og implementering vil i den kom-
mende periode også være et vigtigt 
emne. Vi står midt i den såkaldte po-
litiske konsolideringsfasen, og her er 
målet at skabe en bedre sammen-
hæng mellem de stillede opgaver, 
som Forsvaret løser. Forsvaret stiler 
således efter at komme i balance - 
vel vidende, at det næppe aldrig helt 
vil ske, da tildelingen af opgaver og 
ressourcer er i konstant udvikling. 
Det betyder, at vi hele tiden nøje må 
se på vore daglige aktiviteter for at 
kunne gennemføre vore operationer. 
 

2009 har været et hårdt år og in-
tet tyder på, at ikke også 2010 for-
ventes at blive et år med store udfor-
dringer. Ressourcemæssigt vil det 
betyde, at vi skal bruge fantasien for 
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at sikre at sikre en optimal anvendel-
se af de fortsat begrænsede ressour-
cer. Det betyder for os alle, at græn-
serne mellem enhederne skal ned-
brydes, suboptimering skal stoppes 
og at alle opgaver skal ses som en 
integreret del af en helhedsløsning. 
 

Også ved DANILOG har vi løst 
mange opgaver og haft en del begi-
venheder i årets løb. Den mest mar-
kante begivenhed ved NSDK i 2009 
var færdiggørelsen af og indflytnin-
gen i vores nye depot DUBICA. Alle 
ansatte ved DANILOG og øvrige 
myndigheder i garnisonen var invite-
ret til at deltage i festlighederne, og 
det var en festlig dag. Jeg er meget 
glad for, at alle NSDK aktiviteter til 
gavn for støtten til de udsendte er 
samlet under et tag. Mængden af det 
transporterede materiel og post sti-
ger nemlig fortsat. I 2009 er der af-
sendt 1.616 tons forsyninger til 

ISAF og 339 tons til KFOR. Endelig 
er der udsendt cirka 75 tons post, 
hvoraf næsten 90 % er gået til Af-
ghanistan. 
 

Bag ved alle de løste opgaver, 
hjemme såvel som ude, ligger der en 
stor og personlig indsats fra alle i 
hele Forsvaret. Og som jeg har skre-
vet tidligere, gælder det også med 
driften af et museum. Såvel bestyrel-
sen som kustoderne har igen ydet en 
meget stor indsats for at få museet til 
at fungere. Der skal derfor atter lyde 
en stor tak for det. På Præsidiets 
vegne ønskes både bestyrelse, ku-
stoder og andre medlemmer af FN-
museet samt alle museets trofaste 
støtter et Godt Nytår samt endnu et 
godt nyt ”museumsår”. 
  

Venlig hilsen 
Peter Kølby Pedersen 

 
 

 
 

FAKTA: Bag navnet DUBICA 

Alle bygninger på Vordingborg Kaserne har et historisk navn. Den nye terminalbyg-
ning er navngivet DUBICA og symboliserer dermed et stykke historie fra 1990’erne, 
hvor Danske Livregiment var garnisoneret i Vordingborg. 

I 1990’erne havde Danske Livregiment sit første samlede indsættelsesområde i den 
Serbo-Kroatiske by Dubica. I samme periode ændrede hærens opgaver sig væsentligt 
og på Vordingborg Kaserne forberedte man sig på at overtage den logistiske opgave 
fra FN-afdelingen i Jægerspris. 

Dubica og perioden i 1990’erne har været meget væsentlig for Det Danske Internati-
onale Logistik Center. ”Man kan postulere, at hele grundlaget for vores virksomhed 
blev født i den periode”. 
 
Peter Kølby Pedersen 
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Bæltet fra ”Jenny`s Bar” 
 

Jeg - Nick Larsen, kendte for 
mange år siden en græsk dame, som 
var kommet hertil fra Cypern. 

Her havde hun lært en dansk FN-
Soldat at kende. Og som det er skik 
på disse kanter, løj hun sig lidt yngre 
end sin alder. Og når man er en ung 
dansk mand, kan man til gengæld 
godt finde på, at lyve sig lidt ældre! 
 

De giftede sig og hun flyttede 
med til Danmark. Det gik ikke så 
godt, idet aldersforskellen viste sig 
at være for stor, så det endte med 
skilsmisse og hun flyttede til Græ-
kenland, nærmere betegnet Athen.  
 

Da hun boede på Cypern drev 
hun en bar (”Jenny`s Bar”), hvor der 
kom mange soldater og af dem, fik 
hun foræret regimentsmærker, for-
trinsvis danske! 

Disse regimentsmærker syede 
hun dekorativt på et hvidt-blåt-rødt 
bælte, som blev hængt op på en væg 
i baren.  

Efter skilsmissen herhjemme, 
flyttede hun som bekendt til Græ-
kenland, hvor Militærjuntaen havde 
magten og hun turde ikke medbringe 
omtalte bælte og forærede det til 
mig. 

Nu har det ligget hos mig i man-
ge år og jer ser ikke, at nogen har 
interesse i at overtage det. Derfor 
donerer jeg det til FN-Museet, hvor 
det forhåbentlig vil vække minder 
hos nogle, som måtte kunne huske 
”Jenny`s Bar”! 
 

D. 24. oktober FN-dagen 2009 
Nick Larsen  

 
Efterskrift. 

FN-Museet har via DBB med-
lemsblad Baretten, forsøgt at indhen-
te yderligere oplysninger om bæltet 
og om ”Jenny`s Bar”, men forgæ-
ves!  

Hvis der blandt årsskriftets læse-
re er hjælp at hente, hører vi gerne 
fra jer. 

 

Gratis adgang  
 
Onsdag d. 22. september 2010, er det 20 år siden, at der blev 
indkaldt til stiftende generalforsamling i FN-Museet.  

 

 
 
Dette vil vi fejre, ved at give gratis adgang til alle, der vil besøge museet netop 
denne dag. 

Bestyrelsen 
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En god dag at være kustode.   
 
Under min vagt som Kustode i uge 
35 - august 2009, havde vi en lejr-
skole boende i Barak H3, i fem dage. 

Det var 42 dejlige unger fra 2. til 
5. klasse samt 6 lærere fra en lille-
skole i det sydlige Jylland. 

 
De blev rimelig beskæftiget alle 

dage og én af dagene, var afsat til et 
besøg i FN-Museet. 

De blev lodset ind i to hold og 
selve den guidede gennemgang af 
udstillingen var hurtig overstået. 
Selvom jeg prøvede at fortælle de 
almene historier om hvad FN står 
for, hvor Gaza lå, hvad ex-
Jugoslavien var og hvor de danske 
soldater er i dag. 

Men det var JEEPEN der havde 
den største interesse. Ved at sætte 
sig op i den, kan man via storskærm 
komme med på en patruljetur i Ko-
sovo. 

Da jeg ikke kendte rekorden på, 
hvor mange der kunne sidde i jeepen 
på een gang, ja så udfordrede jeg 
dem til at forsøge og det blev til 20 
unger. 

 
På væggen ved siden af jeepen er 

der en mindre fotomontage omhand-
lende hospitalsskibet JUTLANDIA. 
Jeg spurgte ungerne, om de kendte 
Kim Larsens sang om skibet og dets 
indsats og fik svaret ja - da, den syn-
ger vi tit til morgensang! 

Jamen så lad mig dog høre den 
og så skrålede de alle tre vers, så det 
rungede i hele barakken, mens de 
sad i jeepen. 

Se, det var en god dag at være 
kustode. 
 

Poul Mølskov  
Gaza 9. 10. 11. 12. 

 
 

Hvis du ikke har tilmeldt dig PBS endnu, vil vi gerne op-
fordre dig til det. Men husk at du i første omgang selv skal 
betale. Til næste år vil dit støttemedlemskab så blive truk-
ket automatisk via PBS . 

Nye støttemedlemmer/bidragsydere kan via netbank gå ind og indbetale kontin-
gent og evt. støttebidrag til: 

Sydbank reg.nr.: 8065 kontonr.: 0001023139 
eller giro: +73<  +80828543< 

Husk at anføre dit navn og adresse i begge tilfælde. 
Med venlig hilsen 

Kasserer Thorkild E Kay, 
Alidas Vej 17, Lund, 8700 Horsens, 

tlf.: 7564 2844. 
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Schouw, Ingrid, København S  
Schroll, Poul Erik Ebbesen,  

Herning  
Schwartz, Hans, Faaborg  
Sennels, Erik, Aabenraa  
Severinsen, Per, Skibby  
Sewohl, Anker, Lundby  
Sigaard, Bent, Viborg  
Simonsen, Hans, Horsens  
Simonsen, Jens, Fredericia  
Simonsen, Mette, Horsens  
Simonsen, Svend Aage og Ruth,  

Harlev J  
Skjøth, Anders, Sulsted  
Skree, Leo, Herning  
Snabe, A. Peter og Lissi,  

Charlottenlund  
Spangsø, Knud og Karin,  

Randers C  
Steffensen, Steffen V., Horsens  
Stegger, Arne, Mariager  
Storm, Jens, Millinge  
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Storm, Jørgen, Smørum  
Strunge, H., Taastrup  
Sundahl, Helge, Odense C  
Svendsen, Bernt, Karup J  
Svendsen, Georg, Faaborg  
Svendsen-Tune, A.,  

Rungsted Kyst  
Søndergaard, Jens og Helle,  

Viborg  
Søndergaard, Poul, Skørping  
Sørensen, Erik Haugaard,  

Vissenbjerg  
Sørensen, Henning, Skive  
Sørensen, Jan, Padborg  
Sørensen, Jens Ole, Hedensted  
Sørensen, Johan, Sønderborg  

Sørensen, Kristian Bork, Århus N  
Sørensen, Leo, Grenaa  
Sørensen, Poul, Lystrup  
Sørensen, Robert, Samsø  
Sørensen, Vagner, Horsens  
Tamberg, Just, Vejle Øst  
Temmesen, Poul B., Odense S  
Therkelsen, Bo, Horsens  
Therkelsen, Erik, Vejle  
Thomsen, Alf, Lejre  
Thomsen, B. B. E., Hjørring  
Thuesen, Per S., Slagelse  
Toft, Inge-Lis, Virum  
Tommerup, Svenaage, Faaborg  
Tonsgaard, Mads, Redsted M  
Topp, Ivan, Fredericia  

Vedholm, John, Lystrup  
Vestergaard, Ernst, Tjele  
Viuf-Mikkelsen, D. og Dagny,  

Holstebro  
Wad, Henning, Brørup  
Warming, Klaus, Holstebro  
Weicher, Mogens, Hadsten  
Weismann, Johnny, Vordingborg  
Willumsen, Peer Jørgen, Søborg  
Winther, Per, Søborg  
Wulff, Ejvind, Hørve  
Würtz, Carlo, Augustenborg  
Ølund, Erik, Malling  
Ørhem, Flemming, Glostrup  
Østergaard, P. E., Silkeborg  

 
 

600 kroners 
støttemedlemmer 2009 

 
 

Cypern Vine 
v/Finn Falck, Esbjerg 
Danske Soldaterfor-
eningers Landsråd 
De Blå Baretter 
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 
"Næstved & Omegn" 
De Blå Baretter 
"Sydvestjylland" 
De Blå Baretter 
"Sydøstjylland" 
De Blå Baretter 
"Sønderjylland" 
De Blå Baretter 
"Viborg og Omegn" 
De Blå Baretters 
"Varesalg" 
De Blå Baretter 
"Østjyderne" 

ErhvervsFremme-
Gruppen Alstrup 
Skive 
Folk og Forsvar 
København 
Jydsk Emblem  
Fabrik A/S 
Malling 
KEO Cypern vine, 
v/Bent Neergaard, 
Skanderborg 
Konstabelmessen 
Varde 
VVS v/Søren Pletner 
Bagge 
Hinnerup 
Politiets Blå Baretter 
Politihistorisk Selskab, 
København  
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”Karolinebanneret” 
 

På GAZA Hold 14, 1963 var jeg 
næstkommanderende ved Stabs-
kompagniet i Danor BN på Hill-88. 

Da vi samledes i Jægerspris an-
skaffede hvert af de danske kom-
pagnier sig et kompagnibanner og på 
disse, havde flere valgt, ret så barske 
symboler, som ørne, vikinger m.m. 

Og da vi nu skulle ud og være 
”krigsforebyggende” eller ”fredsbe-
varende” som FN-styrken var den-
gang, fik jeg ideen til at finde noget 
mere fredeligt som stabskompagni-
ets symbol. 

 

 
Karolinebanneret 

 
I 1960erne gjorde Dansk Mejeri-

brug et kraftig eksportfremstød for 
deres mejerivarer og som ”bannerfø-
rer” havde man valgt en dansk mal-
keko, som var skabt af tegneren Gre-
te Rich og som fik navnet ”Karoli-
ne”. Mange husker måske karoline-
pigerne med deres rødternede for-
klæder, der rejste verden rundt og 
der reklamerede for danske mejeri-
produkter. 

Ville ”Karoline” så ikke være 
god at have som symbol for et stabs-
kompagni, der jo netop bestred for-
syningsopgaver! 

 
Jeg kontaktede Mejeribrugets 

kontor i Aarhus, der straks var med 
på ideen, idet man så et reklame-
mæssigt aspekt heri.  

Kontoret fik Grete Rich til at la-
ve et banner med ”Karoline” og med 
en let omskrivning af en gammel la-
tinsk tekst ”Ubi Carolina ibi bene”, 
som oversat lyder: ”Hvor Karoline 
er, er godt at være”. 

 
Projektet fik megen presseomtale 

både ude- og hjemme. Og vi fik et 
banner, som i det halve år vi var på 
Hill-88, hver morgen blev sat ud 
foran vores kompagnikontor. 

 
Jeg har igennem årene opbevaret 

det af ørkensolen noget falmende 
banner og finder det rigtig, at det nu 
overdrages til opbevaring på FN-
Museet. 

Juli 2009 
Ib Nordby  / Pens. major   

Efterskrift. 
FN-Museet sender mange hilsner 

til veteranerne fra Stabskompagniet 
Gaza Hold 14 og tak til Major Ib 
Nordby og familie, for den noget 
specielle Estandart. 
Den er synlig ved OPén på Gaza-
standen i museet og dermed er end-
nu en spændende effekt ”fra den-
gang” dukket op.
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Historien om Dag Hammar-
skjölds Medaljen 
 
Af formand Per Hjortshøj Jakobsen 
 

FNs Sikkerhedsråd besluttede 
ved resolution nr. 1121 i 1997 at 
indstifte Dag Hammarskjölds Me-
daljen (DHM) til ære for det perso-
nel, som havde mistet livet under 
tjeneste ved FNs missioner.  

Men først i efteråret 2000 forelå 
der en udarbejdet liste, visende nav-
nene på de 46 danskere, som var dø-
de i FN-tjeneste i perioden 1956-
1995.  

Et år senere, november 2001, tal-
te listen 47 navne og d. 14. marts 
2002 fik den Danske FN-
ambassadør overrakt de 47 DHM, 
som viste sig at være en ”æggefor-
met krystalsten med inskription”.  

 

 
 

Efterfølgende skulle man nu 
herhjemme i gang med at opspore 
familie og pårørende til de afdøde. 

Det var noget af en detektivop-
gave for Personelafdelingen og an-
dre, bl.a. daværende formand for 
FN-Soldaterforeningen De Blå Ba-
retter Erik Blyme, men det lykkedes 
at finde frem til 44 pårørende.  

Og ved en ceremoni d. 23. okto-
ber 2002 på Frederiksberg Slot, 
kunne daværende Forsvarschef, ge-
neral Jesper Helsø tildele DHM til 
de fremmødte pårørende. 
Det var desværre ikke muligt for på-
rørende til 16 at møde op denne dag, 
men disse fik efterfølgende DHM 
tilsendt.  
 
Efterskrift. 

I dokumentnotat af 2002-07-01 
fra Forsvarskommandoen, fremgår 
det, at de sidste 3 DHM overdrages 
til FN-Museet i Frøslevlejren. 
Dette skete på FN-dagen d. 24. ok-
tober 2009 på foranledning af Erik 
Blyme som forgæves har forsøgt at 
finde frem til pårørende til: 
• Sergent A.R. Hansen, omkom-

met i Congo UNOC d. 30. januar 
1961.  

• Konstabel Otto Kjeld Mogensen, 
født d. 3. august 1949 i Rønne, 
omkommet d. 10. februar 1975 
på Cypern DANCON UNFICYP.  

• Korporal Jan Benzon Nielsen, 
født d. 25. august 1946 i Jerne, 
omkommet d. 11. juli 1971 på 
Cypern DANCON UNFICYP.  

 
Som et varigt minde om deres ind-
sats, kan de 3 DHM ses på FN-
Museet. 
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Tiden rinder ud for Camp Olaf 
Rye   
 
Af Charlotte Holm Andersen, jour-
nalist, HOK  
 
Den sidste danske lejr på Balkan, 
Camp Olaf Rye, lukker i midten af 
februar. Nedrivningen af lejren er 
i fuld gang. 
 

Der er stille og roligt udenfor lej-
ren, og det er netop på grund af fre-
den udenfor hegnet, at der hersker 
travlhed indenfor hegnet i Camp 
Olaf Rye for tiden. 

 
Om kun knap tre uger bliver den 

sidste danske lejr på Balkan lukket 
for bestandig. 

Lejren har 10 år, 21 hold og 
knap 10.000 soldater på bagen. 
 

 
I konstabelmessen ”Gimle” står denne 
sortmalede kiste og markerer, at Camp 
Olaf Rye snart er en saga blot. 
 

Missionen er lykkedes. Fra en 
tilstand af regulær borgerkrig for 
blot 10-12 år siden, hersker der om 
ikke dyb fred, så væsentligt fredeli-
gere tilstande i Kosovo i dag. 
KFOR hold 21 har derfor travlt med 
at pakke sammen i Camp Olaf Rye i 
disse dage.  

Der er ting, der skal pakkes i 
containere og køres hjem til Dan-
mark, der er ting, der skal pakkes i 
containere og køres til danskernes 
fremtidige tilholdssted i Novo Selo, 
der er ting, der skal sælges og ende-
lig er der er ting, der skal doneres. 

 
Danskerne slipper dog ikke mis-

sionen i Kosovo – 170 danskere fra 
KFOR hold 21 er allerede rykket de 
cirka 25 kilometer længere sydpå til 
den franske lejr, Novo Selo, hvor 
danskerne fremover har deres base. 

KFOR hold 22, som netop er 
blevet færdig med den missionsori-
enterede uddannelse i Oksbøl, aflø-
ser Hold 21 i Novo Selo i midten af 
februar.  

 
Fra og med Hold 22 neddrosles 

den danske militære indsats – den 
samlede styrke går fra cirka 300 
mand til cirka 180 mand.  
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Transport- og bjærgningsholdet i fuld gang med at læsse ”velfærdsartikler” på last-
bilen – blandt andet badmintonketsjere, cykler og kroketudstyr. Læsset blev senere 
kørt til danskernes nye base i Novo Selo. 
 
 
FAKTA: Historie 
Den serbiske hær forlod Kosovo i juni 1999, efter at NATO havde gennemført en 77 
dage lang luftkrig imod Serbien. Derefter blev den internationale NATO-styrke 
KFOR med dansk troppekontingent og opbakning i FN's Sikkerhedsråd indsat. Styr-
ken har medvirket til at lægge en dæmper på områdets nationalistiske stridigheder. 
 
Broen over floden Ibar, der forbinder Mitrovicas overvejende albanske bydel i syd 
med den overvejende serbiske i nord, er blevet symbol på konflikten. Danske soldater 
har flere gange blokeret broen for at forhindre ophidsede folkemængder i at genan-
tænde konflikten på den modsatte bred. 
 
I marts 2004 opstod der uroligheder, som meget hurtigt bredte sig til hele Kosovo. I 
Mitrovica kom det til sammenstød mellem kosovo-albanere og kosovo-serbere, og fra 
Danmark vurderedes det nødvendigt at udsende et forstærkningsbidrag på cirka 100 
mand til den danske bataljon i Mitrovica. De opholdt sig to uger i området for at støt-
te bataljonen, inden situationen var så meget under kontrol, at de kunne vende hjem 
igen. 
 
Kosovo erklærede sig selvstændigt den 17. februar 2008, og indtil videre har om-
kring 65 lande godkendt uafhængigheden, heriblandt Danmark 

 



- 22 - 

Den Gule Sløjfe 
 
 Som det er de fleste bekendt, har FN-Museet de 
sidste to år forhandlet denne sløjfe, som findes i to 
varianter, enten som Magnetsløjfe til bilen eller som 
reversnål. 
 Det fortsætter vi med fra souvenirboden i museet 
og er på denne måde med til at støtte det gode formål. 
 Alene i 2009, omsatte vi for ikke mindre end 
60.000 Kr.  
  
Men nu til nyheden. 
 Familienetværket, som står bag projektet med den 
gule sløjfe, har nu oprettet sin egen webshop og sam-
tidig udvidet sortimentet af effekter.  
 
 Webshoppen finder du på følgende link: 

www.stotvoresoldater.dancms.dk 
 
Linket er også at finde på museets hjemmeside: 

www.fnmuseet.dk 
 
Tak for din støtte!! 
 

 
 

 
 

Cypern 1 
Det første kontingent danske 

FN-Soldater på Cypern i 1964 
 

Historiespeciale skrevet af  
Lasse Bisbjerg Nielsen 

 
Bogen sælges i FN Museet 

pris: 100 kr. 
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Folke Settergren´s pokal 
 

Det gælder om at have øre og øj-
ne åbne når man færdes i terrænet!  

Det havde Flemming ”smylie” 
Pedersen lært, da han forrettede tje-
neste som OKS ved DANCON/ 
UNFICYP på Hold 3-4, 12 og 18. 

Og det kom både ham og senere 
FN-Museet til gode, idet han der-
hjemme i Brørup, fik øje på noget 
der lå og glimtede i en container. 

Og ved nærmere eftersyn viste 
det sig, at det var en lille sølvpokal 
med et synligt UN-logo, hvilket vak-
te hans interesse.  

Og efter en grundig rengøring af 
pokalen, kunne han læse følgende 
indgravering: 
Present to Folke Settergren, Hold 
31 d. 28/9 1979 – WKSP REME  
 

Dette vakte yderligere hans inte-
resse og en henvendelse til museet 
derom gjorde, at vi sammen indryk-
kede en efterlysning i DBB med-
lemsblad, for derigennem at få nær-
mere oplysninger. 

Og det gav resultat, idet flere ve-
teraner kunne bidrage med følgende 
oplysninger. 
 

Folke Settergren med tilnavnet 
”Twiggy” forrettede tjeneste som 
OKS på flere hold på Cypern. Bl.a. 
hold 31 og hold 43. Primært som 
MMEK og han var på et tidspunkt, 
udlånt til det engelske værksted i 
Nicosia, som led i en udveksling 
blandt de tilstedeværende nationer.  

Englænderne brugte meget med 
at uddele platter og pokaler o. lign. 
Og som tak for en god indsats, blev 
Folke Settergren tildelt en sådan po-
kal.  

Men hvordan omtalte Pokal er 
havnet i en container i Brørup, må 
stå hen i det uvisse.  

Pokalen forefindes nu i FN-
Museet og kan besigtiges blandt 
mange andre spændende effekter og 
souvenirs.  
 
Efterskrift. 

Folke Settergren er født d. 29. 
august 1946 og død d. 7. januar 2008 
står der at læse, på gravstenen på 
Sct. Michaelis Kirkegård i Frederi-
cia.  

Han var en god soldat, omend af 
den gamle skole. Tegnede en 20-års 
kontrakt med forsvaret, blev sergent- 
og efterfølgende oversergent.  

Da der var uro på Balkan blev 
Folke på ny udsendt og gjorde tjene-
ste i NATOs hovedkvarter i Pristina.  
Senere søgte han om udsendelse til 
Afghanistan, men måtte melde fra, 
da han havde fået konstateret kræft.  

Folke Settergren var nær tilknyt-
tet Garnisionskirken i Fredericia. Og 
han befandt sig i trygge rammer på 
KFUMs Soldaterhjem, til hvem han 
havde testamenteret et nok så stort et 
beløb. 
 
Æret være hans minde …  
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Nedlæggelse af SHIRBRIG 
 
Af generalmajor Kurt Mosgaard, 
Commander SHIRBRIG og chef for 
Task Force Afrika i Forsvars-
kommandoen. 
 

 
Generalmajor Kurt Mosgaard ses her 
med SHIRBRIGs Kommando sabel.  
Sablen er overdraget til Statens For-
svarshistoriske Museum 
 
I bedste SHIRBRIG-stil… 
 

Den 30. juni 2009 kunne man 
iagttage rigtig mange soldater med 
blå baretter på Høvelte Kaserne. 
Soldaterne samlede sig i strålende 
solskin på den grønne græsplæne 
bag SHIRBRIGs hovedbygning på 
Høvelte Kaserne. Her bidrog de 
sammen med de officielle repræsen-
tanter fra SHIRBRIGs femten med-
lemslande, fanebærerne fra De Blå 
Baretter, Den Kongelige Livgardes 
Tambourkorps og mange andre gæ-
ster fra nær og fjern til at gøre 
SHIRBRIGs sidste arbejdsdag til en 
mindeværdig og positiv oplevelse. 
Det officielle højdepunkt på dagen 
var nedtagningen af FN-flaget og 

den lange række af nationale flag. 
SHIRBRIG-æraen var dermed bragt 
til afslutning. 

SHIRBRIG blev indviet i 1997 
under overværelse af FNs daværen-
de generalsekretær Kofi Annan og 
forsvarsminister Hans Hækkerup. Få 
år tidligere havde det internationale 
samfund gennem flere måneder stået 
magtesløse og på afstand overværet 
blodbadet på 800.000 tutsier og mo-
derate hutuer i Rwanda. FN behøve-
de typisk 6 måneder til at indsætte 
fredsbevarende styrker, og det er for 
alt for lang tid, når det brænder på. 
Derfor var SHIRBRIG designet til at 
rykke af sted i løbet af få uger og få 
tilvejebragt den fornødne sikkerhed i 
et konfliktområde, indtil de traditio-
nelle FN-styrker kunne mobiliseres 
og deployeres. 

SHIRBRIG havde sine begræns-
ninger men gjorde alligevel en posi-
tiv forskel for verdensfreden i sin 
levetid. Først og fremmest vil man 
huske SHIRBRIGs deployering til 
Eritrea-Etiopien i 2000/2001, hvor 
SHIRBRIG dannede FN-missionens 
(UNMEE) kerne med et hovedkvar-
ter, et hovedkvarterskompagni og en 
bataljonsstyrke. Mindre kendt er 
SHIRBRIGs planlægningselements 
(PLANELM) senere og vigtige bi-
drag til fem FN-missioner i Afrika 
med dygtige stabsofficerer. Siden 
2005 har PLANELM også med suc-
ces været aktivt involveret i at støtte 
de afrikanske regioner i Vest- og 
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Østafrika med opbygningen af deres 
egne fredsbevarende kapaciteter. 
Disse SHIRBRIG- indsatser har 
utvivlsomt ført til mere effektive 
fredsbevarende missioner i Afrika 
og således bidraget til at spare men-
neskeliv. Men med blot tre 
SHIRBRIG-landes bidrag til missio-
nen i Eritrea-Etiopien missionen 
blev SHIRBRIGs potentiale aldrig 
udnyttet fuldt ud. Det blev derfor 
besluttet, at ressourcerne ville være 
bedre anvendt til andre fredsstøtten-
de indsatser. 

SHIRBRIG soldaterne er nu 
vendt hjem til deres respektive lan-
de, og materiellet har fundet ny an-
vendelse i det danske forsvar. Hel-
digvis har vi kunnet bidrage til histo-
rien om SHIRBRIGs gennem dona-
tioner af klenodier m.v. til bl.a. FN-
museet. Jeg er sikker på, at de kom-
mende udstillinger på museet med 
SHIRBRIG-genstande vil vække 
glæde og interesse blandt de tidlige-
re SHIRBRIG soldater og andre FN 
interesserede. 

På et område fortsættes SHIR- 
BRIGs indsats i forstærket form. De 
nordiske lande har overtaget arbejdet 
med at støtte de østafrikanske lande i 
deres opbygning af en fredsstøttende 
kapacitet. Norge, Sverige, Finland 
og Danmark har netop fællesskab 
netop oprettet NACS (Nordic Advi-
sory and Coordination Staff) med 
hovedkvarter i Nairobi, Kenya, og 
herfra vil de udsendte nordiske offi-
cerer koordinere vores fælles indsats 
i Østafrika.  
 

 
Mindeplade om SHIRBRIG, som er op-
sat på bygning 3 på Høvelte kaserne. 
   

Beslutningen om at nedlægge 
SHIRBRIG (Multinational Standby 
Force High Readiness for UN Ope-
rations) blev taget af medlemslande-
ne i et møde i SHIRBRIG styrings-
komiteen i november 2008.  
 
 

   
Seniorsergent B. Klint overdrager her forskellige effekter til 

museets formand Per Hj. Jakobsen. 
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FN Museets årsregnskab 2009 
 
Når dette årsskrift udkommer i februar er årsregnskabet ikke endelig revideret, 
men vi viser det her som det forventes at blive præsenteret på generalforsamlin-
gen den 27. marts 2010. 
    2009  Budget  
    kr.  kr.  
INDTÆGTER:        
Gaver og bidrag    14.641  30.000  
Støttemedlemmer   103.950  115.000  
Entreindtægter    117.917  85.000  
Indtægter i alt    236.508  230.00  
        
UDGIFTER:        
Husleje    62.797  60.000  
El- og vandforbrug    47.768  65.000  
Vedligehold- og renhold. lokaler   3.129  6.000  
Forsikring, ejendomsskat   4.611  7.000  
    118.305  138.000  
       
Udstillingsmaterialer, særudstilling 2.907  10.000  
KSO – renovering af stand    
Annoncer/reklamer/tryksager/skjorter (kustoder)  6.122  11.000  
Reception, gaver, blomster og kaffe   4.718  2.000  
    13.747  23.000  
        
Rejse- og kørselsudgifter (bestyr.+ kustoder) 35.796  25.000  
Møder/fortæring    5.156  6.000  
Administration (telefon, porto/gebyr, licens, PBS, kontorart.) 36.315  25.500  
Forsikringer    8.240  11.000  
    85.507  67.500  
Udgifter i alt    217.559  228.500  
        
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT  18.949  1.500  
Afskrivning inventar/ombygning   0  0  
Tilskud Tips&Lotto  43.413    
Glasdør/IT-udstyr/tryksager  47.959 -4.546  0  
RESULTAT FØR RENTER   14.403  1.500  
Rente indtægter, netto    1.164  0  
ÅRETS RESULTAT    15.567  1.500  
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FN Museets bestyrelse 
Formand Per Hjortshøj Jakobsen 

Tlf.: 8685 3775, e-mail: formand@fnmuseet.dk 
Næstformand Gert Thisted Knudsen 

E-mail: naestformand@fnmuseet.dk 
Kasserer Thorkild E. Kay 

Tlf.: 7564 2844, e-mail: kasserer@fnmuseet.dk 
Sekretær Jens Søndergaard 

Tlf.: 8667 6304, e-mail: sekretaer@fnmuseet.dk 
Kustoder Knud Spangsø 

Tlf.: 8641 2065, e-mail: kustoder@fnmuseet.dk  
Bestyrelsesmedlem Per A. Rasmussen 

 Tlf.: 5413 5252, e-mail: amnitzboel-marketing@mail.dk  
Bestyrelsesmedlem Bent Johansen 

Tlf.: 3025 5924, e-mail: bestyrelsesmedlem@fnmuseet.dk 
Suppleant Per Røn 

Tlf.: 4636 8091. 
Suppleant Torben Alstrup-Nielsen 

Tlf.: 9753 5558, e-mail: alstrup@fiberpost.dk 
Suppleant Michael Q. Leuenhagen 

Tlf.: 7512 1085, e-mail: leuenhagen@mail.dk 
Suppleant Johnny Weismann 

Tlf.: 2138 2337, e-mail: johwe@webspeed.dk 
 

FN Museets præsidium 
Formand Oberst P.K. Pedersen  

Rigspolitichefen Jens Henrik Højbjerg 
Oberst K. Bache  
Oberst P.B. Krogh 
Landsformand for DBB Bjarne Hesselberg 
Oberstløjtnant R.K. Jacobsen 
Major L.C. Asmussen 
Major B.K. Agger 

 

Er du tilmeldt betalingsservice? 
Husk at opgive din nye adresse ved flytning. 
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Danmarks Internationale Veteran Organisation 
Protektor H.K.H. Prins Joachim 

De Blå Baretter er veteranernes interesseorganisation. Foreningen er åben for alle, der 
har været udsendt af den danske nation i internationale fredsstøttende eller humanitære mis-
sioner. 
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 tje-

nesten og endelig  
• at der etableres et godt og effektivt socialt sikkerhedsnet for de, der har behov for det. 

De Blå Baretter er tilsluttet World Veterans Federation (WVF), der er en international 
non-governmental organisation (NGO). WVF repræsenterer godt 35 millioner veteraner 
fordelt i 86 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 og var vært for WVF 26. generalforsamling i København den 19. – 
23. oktober 2009. 

De Blå Baretter arbejder i rammerne af ”The Board of the Nordic Blue Berets” for 
”peacekeepernes” sag i de nordiske lande. 

De Blå Baretter står i spidsen for ”Kammeratstøtteordningen”, der er en frivillig organi-
sation, 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 Kammerat-
støtteordningen, så klik ind www.80608030.dk. 

De Blå Baretter støtter op om Soldaterlegatet, som siden marts 2009 har ydet solid støt-
te til nødlidende veteraner. Læs mere på www.soldaterlegatet.dk 

Siden 1948 har godt 100.000 danske mænd og kvinder været udsendt i inter-
nationale 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 fælles-

skab og har været med til at gøre en forskel ude i verden. 
Der er skrivende stund tildelt 19.000 veteranmærker til stolte veteraner. 

Har du ikke fået dit veteranmærke endnu, så skriv til De Blå Baretter, Bakkebøllevej 12, 
4760 Vordingborg. Opgiv navn, adresse, telefonnummer samt hvilken mission du har været 
udsendt på. Vedlæg kr. 9,50 i frimærker. Veteranmærket er gratis. Pengene dækker udgiften 
til porto og emballage. 

De Blå Baretter er fremtidens soldaterforening/veteranorganisation. 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 tje-
neste, 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 


