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Hilsen fra Museets Formand
Af formand Per Amnitzbøl
Rasmussen
FN Museet i Frøslevlejren –
Danmarks Internationale Veteranmuseum ønsker alle i og omkring
museet et god sommer. 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 de bedste hilsen til alle
vore ”historieskrivere” – alle jer der
har valgt at gøre tjeneste i de nuværende missioner – vore kommende
historier og fundament i FN Museet
– Danmarks Internationale Veteranmuseum.
Museumsåret 2020 – 21 har på alle
måder været anderledes:
Nu hvor vi skriver sommeren
2021 kan vi se tilbage på et museumsår, som på alle måder har været
anderledes. Først på året 2020 var vi
tvangslukket i næsten hele 10 uger,
for derefter alligevel at sætte publikumsrekord med 21.000 gæster. Efterfølgende startede vores sæson
2021 også med en tvangslukning,
dog kun 5 uger, som har vist sig at

være med et meget beskedent besøgstal. Det er ligesom om at danskerne har lært at blive hjemme i år.
Coronaen har haft stor indvirkning på vores salg, specielt har
næsten alle vore arrangementer rundt
om i landet været aflyst – det gælder
også første halvår her i 2021. det er
her vi normalt tjener en stor del at
tilskuddet til museumsdriften, så vi
fortsat kan byde vore gæster gratis
indenfor.
Til gengæld kører Veteranshoppen.dk meget stabilt og sikkert,
med en stigende tendens.
Alle nedlukningerne i samfundet har også påvirket FN Museet,
ting tager nu lidt mere tid end vi plejer – det er måske meget sundt, men
det kribler for at komme i gear igen,
specielt hos kustoderne og bestyrelsen.
Selvfølgelig har dette underlige år også haft en konsekvens for
vores økonomi. Regnskabet kommer
ud med et underskud, men grundet
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ekstra donationer og en solid egenkapital, kommer vi ud af 2020 med
skindet på næsen.

mer flere og flere, som gerne vil
prøve kustode- jobbet. Samtidig har
vi med tristhed måttet sige farvel til
nogle af vore mangeårige og trofaste
kustoder.
Det er samtidig vores pligt og
ønske at gennemføre et generationsskifte i bestyrelsen, samtidig med at
vi sikrer en kontinuitet. Her oplever
vi at flere simpelthen ringer og siger
at de gerne vil være en del af arbejdet omkring FN Museet. Det er fantastisk!
Med Per Kragh Dich indvalgt i
bestyrelsen, arbejder vi på et formandsskifte, som Per har givet tilsagn om at prøve kræfter med. Velkommen til dig! Jeg glæder mig meget til samarbejdet.
Personligt håber jeg at få lov
til fortsat at virke med varesalg og
fornyelser i museet.
Tak til samarbejdspartnerne:
Mange fortjener en sommerhilsen og en tak for indsatsen og
samarbejdet i året der gik. Jeg vil
tillade mig at fremhæve Danmarks
Veteraner, Frøslevlejrens Efterskole,
Monuments Komiteen på Kastellet,
Forsvarets
Museumskommission,
Veterancentret i Ringsted og Veteranstøtten.
I har sammen med mange andre fortjent en stor tak for 2020 – vi
glæder os til at fortsætte de gode relationer her i 2021.

Salget og varesortimentet
Kiosken, webshoppen og arrangementssalget havde nået et niveau som gav de nødvendige indtægter til museet og dækkede de
nødvendige udgifter til museets drift.
Det har Coronaen ændret lidt på,
hvorfor vi er ekstra glade for at have
lanceret to nye medaljer i anledningen af FN’s 75-års jubilæum og indledt et samarbejde med DANCON
Træf om deres jubilæum.
Museumsåret 2021 – nye tider:
Vi har store planer om en reorganisering af museet – over tid –
samt en mindre udvidelse i H3. Vi
har midlertidig lånt et lokale af
Hjemmeværnsmuseet, med det formål at etablere udstillinger fra OIR
Irak og Estland, hvor vi har modtaget artefakter fra. Derudover har vi
modtaget en større samling af tinsoldater fra engelske regimenter, der
fortjener at blive vist frem.
Vore langsigtede planer på
selve museet er, at sætte mere fokus
på Balkan, dels fordi det afsnit kan
blive bedre og dels fordi vi ser et
øget antal kustoder, der afspejler den
tid – også blandt vore tilkomne støttemedlemmer.
Generationsskifter
Vi glæder os over at der kom-
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Bestyrelsens ønsker og forhåbninger for 2021 går på at gøre det
endnu mere attraktivt at besøge FN
Museet, samt at udbygge antallet af
de mange støttemedlemmer til museet. Vær med i en succes – skaf et
nyt støttemedlem!

spekt for jeres indsats. I har alle
bakket fuldt op om vores ”anderledes” sæson. Tak til vore støttemedlemmer, vore kustoder, vores præsidie og vores bestyrelse. Og ikke
mindst alle familierne der står bag!
Velkommen til museumssæson
2021.
Per Amnitzbøl Rasmussen
formand

En særlig tak til alle kustoder og
frivillige:
Jeg er fuld af beundring og re-

Hilsen fra formand for præsidiet
Af oberst Jens Hvid Lønborg
Chef for Operationsstaben ved
Forsvarskommando
Som formanden skriver så har
2020 / 2021 været et år som ingen af
os har kunnet forestille os. I sådan en
situation har det været ekstremt vigtigt, at museet står på et solidt fundament og ikke mindst at støtten til
museet stadig er intakt fra vores
mange støtter og at mange gode
kræfter endda har været i stand til at
udvide den del af vores fundament.

Forsvarets historie og som det også
allerede har på vores museum. I den
kommende periode kommer der et
par nye missioner til med en dansk
fregat der udsendes til Golf of Guinea og et specialoperationsbidrag til
Task Force Takuba i Mali, så der
kommer stadig nye historier at fortælle for vores museum.

Lige nu er Forsvarets internationale engagement nede på et historisk lavt antal udsendte efter at vores
soldater er trukket hjem fra Afghanistan, hvor nu 20 år af vores militære
historie sluttede 23. juni lidt efter
midnat, da en C130 landede på Flyvestation Karup med de allersidste
soldater fra Resolute Support. Det er

Også fra præsidiet skal der lyde en kæmpe tak til bestyrelsen, kustoder, støttemedlemmer, det er en
kæmpe fornøjelse at følge det flotte
arbejde og den indsats der bliver
ydet fra alle sider.

20 år der for altid vil have en plads i
Med venlig hilsen Jens Hvid Lønborg
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Angrebet på Al-Asad Airbase
d. 8. januar 2020
Af major Peter A. Pinto, CH DANELM ved DANCON OIR hold 10.
Da vi stod ved Herkules-flyet
den 26. juli 2019 om morgenen i
Kuwait, havde ingen af os forventet,
at denne udsendelse ville blive hverken dramatisk eller farlig. Vi skulle
til Al-Asad Airbase i Irak, som
DANCON OIR 10 – en mission,
hvor der ikke var sket noget hverken
dramatisk eller farligt i over 2 år.
Forfatteren (til venstre) sammen med
Jesper, 26. juli 2019 i Kuwait

Så humøret var godt, mens vi
ventede på at tage af sted fra Kuwait
i 50 graders varme. Og det blev det
ved med at være, da vi var ankommet til Irak og fik overdraget opgaven i de følgende dage. Al-Asad
Airbase ligger i en sænkning i terrænet, hvor Saddam Hussein byggede
en flyvestation tilbage i slutningen af
80’erne. Efter invasionen af Irak i
2003 har amerikanske styrker brugt
basen til forskellige formål. Siden
2015 har det danske bidrag til Operation Inherent Resolve (OIR) uddannet irakiske sikkerhedsstyrker.
Så det var en mission i driftsfasen, vi
kom ned til, med gode faciliteter og
faste rammer for samarbejdet med
både amerikanere og irakere.

De første måneder forløb præcis som forventet: Vi havde travlt
med at få hverdagen til at køre. Størsteparten af DANCON uddannede
irakiske soldater om morgenen og
formiddagen, mens vi støttede dem.
Så de næste uger gik hurtigt, mens
temperaturen langsomt faldt til under 40 grader.
Da jeg kom tilbage fra leave i
slutningen af oktober, havde situationen ændret sig. Forholdet mellem
stormagterne i området (USA, Iran,
Saudi-Arabien mv) blev stadig mere
anstrengt – og vi begyndte at optrappe vores øvelser.
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ne havde ramt temmelig tæt på vores
værksted og ingeniørgård, hvor
fragmenter var faldet ned på vores
containere og køretøjer.
Angrebet fik os dog ikke til at
stoppe med træningen af de irakiske
sikkerhedsstyrker. Det standsede
heller ikke vores festligholdelse af
julen. Vi gennemførte en række juleaktiviteter i løbet af december, afsluttende med flæskesteg og roastbeef juleaften, som vi holdt i vores
værksted for over 200 soldater. Både
jul og nytår blev fejret på bedste vis,
selvom nytårsaften 2019-2020 var
lidt speciel (vi var på højt beredskab,
så vi havde tilbragte dagen i fragvest
og gik tidligt i seng).

,

Forfatteren (til højre) sammen med Jesper og Tilde, d, 31. juli 2019 nord for
Al-Asad Airbase

Truslerne mod basen bestod
primært af beskydning med raketter
og morterer, men vi kunne ikke udelukke angreb med mindre landstyrker eller beskydning med kemiske
våben. Det er klart, at angrebene på
andre koalitionsbaser i Irak i samme
periode var med til at underbygge
vores samlede billede af, at vi nok
ikke kom tilbage til at kunne arbejde
i fred og ro lige foreløbig.
Der gik dog forholdsvist lang
tid, inden vi blev ramt af det første
angreb. Det kom den 3. december
om aftenen, hvor basen blev ramt af
et antal 122 mm raketter. Al-Asad
Airbase er temmelig stor, så der gik
lidt tid, inden vi fik alle i bunkere og
efterfølgende talt op. “Min” del af
lejren var over en kilometer fra nedslagene, så for mig var opholdet i
bunkeren nærmest bare en forstyrrelse i min daglige rutine. Efterfølgende blev det dog klart, at raketter-

Vi er klar til juleaften! 24. dec 2019, i
værkstedsteltet på Al-Asad Airbase.

Få dage inde i det nye år kom
der en markant og uforudset eskalation af situationen. De amerikanske
styrker besluttede sig for at ramme
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generalmajor Qasem Soleimani,
mens han var i Bagdad. Angrebet
blev udført med droner og var succesfuldt – og iranerne blev rasende.
Det medførte en betydelig eskalation
i vores beredskab, men vi forventede
ikke, at vores base ville blive angrebet med det samme. Trusselsbilledet
gjorde dog, at vi udbedrede vores
nærforsvar og indøvede vores planer.

forventet angreb 30 minutter senere.
Vi kom til at vente i 2 timer,
men lidt før kl. 01.30 kom det første
varsel om indkommende missiler.
Denne gang var jeg ikke i tvivl. Eksplosionerne var ekstreme og kom
med korte intervaller de næste minutter. De føltes ganske tæt på, og
der var en kraftig røgsky, som drev
forbi den bunker, jeg var i. Da jeg
ikke kunne komme i kontakt med de
to andre bunkere på basen, hvor vi
havde folk – og der i øvrigt ikke
umiddelbart var missiler på vej – besluttede jeg mig for at løbe over til
vores hovedbygning, hvor de fleste
af vores soldater på basen opholdt
sig. Den havde det fint; vi havde ikke haft nedslag indenfor vores beboelsesområde på basen. Mens jeg var
på vej rundt i området, fik vi varsel
om yderligere angreb, og jeg søgte
derfor dækning i en bunker ved siden af vores cafeteria. Her opholdt
jeg mig den næste time indtil omkring kl. 03.00, hvor missilangrebet
ophørte. I hele perioden talte jeg
omkring 20 nedslag, med en del sekundære eksplosioner.

De planer inkluderede dog ikke den trussel, som viste sig 7. januar om aftenen. Her fik vi at vide, at
iranerne ville udføre et angreb på
vores base med taktiske ballistiske
missiler, som hævn for angrebet på
Soleimani – og at vi kun havde få
timer til rådighed til at forberede os.
Angrebet forventedes gennemført
med missiler med eksplosivmængder
fra ca. 600 - 900 kg. Vores første
plan gik på at forlade basen, for vi
forventede, at angrebet primært ville
være rettet mod faciliteterne på basen. Men denne plan var ikke sikker
nok, for vi kunne blive angrebet
udenfor basen, og vi havde ikke
plads i vores pansrede køretøjer til
alle. Derfor besluttede vi os for at
forlade basen med størsteparten af
styrken, så den resterende del kunne
bruge vores bunkere. Vi var ca. 50,
som blev tilbage på basen, vi var
klar i bunkerne kl. 23.30, med et

Jeg løb over til vores hovedbygning. Her var vores folk ved godt
mod, selvom rystelserne fra eksplosionerne havde været ganske voldsomme. Jeg kom også i kontakt med
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den sidste bunker, som lå ganske tæt
på det område, hvor de fleste missiler havde ramt. Vi havde ingen tab
og var alle ved godt mod. Men derefter begyndte situationen at eskalere
nord for lejren, og vi besluttede os
for at besætte vores nærforsvar langs
perimeterhegnet. Der var ildafgivelser fra de amerikanske styrker, men
der kom aldrig noget angreb med
landstyrker mod basen, og ved daggry blev alarmeringen afblæst.

ramte andre steder på basen, heraf et
par stykker ganske tæt på dansk personel. De sidste 50% ramte slet ikke
basen. Jeg kan derfor ikke nikke
genkendende til de efterfølgende historier i bl.a. den danske presse om,
hvordan dette var et “præcisionsangreb”. Det var det ikke. Skal man
bruge en metafor, så var det et angreb med et haglgevær: Nogle af
haglene ramte målet. De fleste gjorde ikke.

Vi kom således igennem angrebet uden tab og med minimale
skader på vores materiel. I de efterfølgende dage og uger evakuerede
de amerikanske styrker et antal sårede, som led af trykskader fra eksplosionerne. Den seneste officielle opgørelse var på lidt over 100 sårede.
Den forventede eskalation af konflikten mellem USA og Iran udeblev, dels fordi de amerikanske styrker ikke havde nogle døde, men også
fordi det iranske luftforsvar i Teheran skød et civilt fly ned 8. januar
om morgenen, fordi de frygtede et
amerikansk gengældelsesangreb.

Vi klarede os godt igennem
angrebet. Dels fordi vi meget hurtigt
fik lavet en plan, som kunne håndtere samtlige trusler så godt, som det
var muligt – men også, fordi vi havde et godt sammenhold på holdet. Et
sammenhold, som gav et godt fundament for de psykologer, som rejste
ned til os i dagene umiddelbart efter
angrebet.
De sidste uger af vores hold
fløj afsted. Vi havde travlt med at
håndtere de forskellige trusler, som
heldigvis aldrig udmøntede sig i angreb på basen – men vi var også i
gang med forberedelserne til at modtage DANCON OIR hold 11. De ankom i slutningen af januar, og det
var med en betydelig følelse af lettelse, at jeg steg ombord på en Herkules 1. februar for at flyve hjem til
Danmark.

Selve angrebet blev udført
med iranske missiler og raketter,
hvor hovedparten blev affyret fra
Iran. Af de missiler, som blev affyret
mod vores base, ramte kun ca. 25% i
det tiltænkte målområde. De 25%
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Veteranshoppen.dk
Smittefri handel: Corona’en har heldigvis ikke kunnet stoppe handlen på vores
Veteranshop – ønskerne og behovet har været intakt hele året – og tak for det.
Særligt i 2020 og her i 2021 har der været fokus på specielt to medalje. FNs 75års Jubilæumsmedalje og netop udkommet DANCON Træfs 50-års Jubilæumsmedalje.
Ud over vores allerede mange udbud, er vi i gang med at lancerer en plakatserie
fra Balkan, der vil komme i tre størrelser, udarbejdet af grafiker Troels Bakke,
Århus.
I kan fortsat støtte FN Museet ved at handle i Veteranshopen.dk – hele overskuddet går ubeskåret til drift og udvikling af vores alles FN Museum.

Er din missionsmedalje blevet væk, kan vi
hjælpe dig med at få en ny:
Send en mail til: salg@fnmuseet.dk
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Person/familie støttemedlemmer
Agger Bent K.

Bagge Nils Ulrik

Christiansen Michael

Aistrup Benny

Bak Egon

Christiansen Ole

Alstrup-Nielsen Torben

Bang Anders

Christiansen Ronny

Amnitzbøl Krusell Jan

Bartholomæussen Finn

Christiansen Steen

Andersberg Lennarth Riis

Bartnik Knud

Christoffersen Henry L.

Andersen Annelise

Bejer Kristian

Clasen Jørgen

Andersen Bendt

Berlin Poul

Clausen Jørgen og Ellen

Andersen Christian Rolighed

Bertram Rene

Clausen Per

Andersen Eigil D.

Bjerrum Erik

Dall Peter H

Andersen Erik

Bjoland Magne

Danielsen Arno

Andersen Gert Lødrup

Bjørn Preben

Danmarks Veteraner "Mors"

Andersen Hans Jørgen

Bjørnbæk Nielsen Jesper

Dannerfjord Leif Rye

Andersen Hans Ole

Blyme Erik

Dehn Bang Lone

Andersen Henning

Bonfils Peter

Dich Per Krag

Andersen Jan B. og Magda

Born Niels

Dinesen Bente

Andersen Jørgen

Boytang Ejner Hansen

Dinesen Gunner Th.

Andersen Jørgen Nyboe

Brodersen Palle

Dinesen Harry Th.

Andersen Karl Ladegaard

Bruhn Tommy

Dinesen Willy Vagn

Andersen Martin

Brusen Viggo

Dokkedal Jan

Andersen Niels

Bryld Henning Bering

Dreyer Kristian

Andersen Niels

Buhl John

Dyrehauge Hartvig

Andersen Niels Verner

Bundgaard Knud

Elsman John

Andersen Søren Iver

Busk Hubert

Erichsen Tommy

Andersen Tom

Buur Niels

Eriksen Kjeld Juul

Andreasen Mark

Bæk Hugo og hustru

Espenhain Preben

Andreasen Per

Bøttern Rene Ganzhorn

Fabricius Gunnar

Andreasen Torben

Bøvling Hans

Familien Bak

Anker Jonni

Carlsen Henrik Tissot

Filt Allan

Antonsen Ricard

Carstensen Lars

Flogstad Bjørn

Asmund Mogens

Carstensen Poul

Foght Hans Chr.

Asmussen Lorenz

Christensen Egon Højris

Fogtmann Freddy

Autzen Finn

Christensen Elvin

Frederiksen Mogens

Axelsen Ib

Christensen Erland

Frederiksen Steen

Bach Kirsten

Christensen John

Frederiksen Viggo

Bach Piekut Ole

Christensen Orla L. og Birthe

Graversen Hans H.

Bach Preben

Christensen Tommy

Hagesen W. Helmer

Bache K.

Christensen Tony

Haglund Torben
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Hansen Anne Grete

Jacobsen Lars Severin

Jønsson Birger

Hansen Arne Houlberg

Jacobsen Michael

Jørgensen Edith Holstener

Hansen Erik

Jacobsen Palle

Jørgensen Helge

Hansen Erik T.

Jakobsen Arne

Jørgensen Holger

Hansen Henning

Jakobsen Ole Hjortshøj

Jørgensen Jens Morten

Hansen Jan Flemming

Jensen Bent

Jørgensen Johs. Th.

Hansen Jens

Jensen Birger Bo

Jørgensen Leif

Hansen K. Faber

Jensen Bjarne Toft

Jørgensen Poul Sloth

Hansen Kurt

Jensen Erling

Jørgensen Sven Philip

Hansen Lars

Jensen Erling

Kamstrup-Jacobsen R.

Hansen Lise

Jensen Frank Kjeldsgaard

Kirel Flemming

Hansen Mona og Hans

Jensen Grethe og Ib Myren

Kirkegaard Jørn

Hansen Sten

Jensen Gudmund Busk

Kjær Hansen Birger

Hansen Aage Johs.

Jensen Jan Faber

Kjær Kaj Jensen

Harder Tommy

Jensen Jens

Klausen Erik

Hartvig Andersen Niels

Jensen Jens Christian

Knold Jørgen Andersen

Haugesen Mogens

Jensen Jens Jørgen

Knudsen Gert Thisted

Heide Gert

Jensen Jens K.

Knudsen Knud

Helsø Jesper

Jensen Jens Peder

Knudsen Kaare Hvass

Helver Niels

Jensen John Ole

Knudsen Poul Erik

Henriksen Frederik

Jensen Jørgen Holmgaard

Knudsen Susanne

Henriksen Henry A

Jensen Jørn Johannes

Koch Robert

Herum Svend Aage

Jensen Kaj B.

Korshøj Peder

Hinrichsen Christian Andreas

Jensen Kjeld

Kovacs Michael Arnold

Hinrichsen Per Lorenz

Jensen Kurt

Kragh Poul

Hjortshøj Henning

Jensen Kurt "Fuzzy"

Krebs Lange Jens Christian

Holt Jessen Per

Jensen Mogens

Kristensen Egon

Horsted Ebbe

Jensen Rune Guldbæk

Kristensen Ernst

Hougaard Jens

Jensen Svend Erik

Kristensen Knud Erik

Hove Vagn Erik

Jensen Svend Erik

Kristensen Ole Manstrup

Hove Villy

Jensen Søren og Susanne

Kristiansen Peder Alsted

Hovgaard Lars

Jensen Tage

Kristoffersen Karl

Hunderup Per Nicolai

Jensen Torkild Lange

Kristophersen Jes Kaa

Hvenegaard Christiansen Jørn

Jepsen Flemming

Kromose Finn

Hyldahl Brian

Johannsen Jonni

Kulle Alex

Høg Hans

Johansen Frits

Kullenberg Peter

Høgh Flemming

Jokobsen Klaus G

Kølby Peter

Højbjerg Aage

Juel Søren

Lange Maja

Ilsøe Peter

Justesen Evald

Larsen Finn B

Jacobsen Flemming Dahm

Jønson Bodil og Frede

Larsen Finn K.
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Larsen Frank

Mikkelsen Preben W.

Nielsen Niels Anton

Larsen H. From

Mikkelsen Vagn K. H.

Nielsen Niels J.

Larsen Henrik

Milde Søren Win

Nielsen Niels Peter

Larsen John

Mindested Leif

Nielsen Ole

Larsen Johny Bach

Mogensen Anders

Nielsen Ruben A.

Larsen Jørgen Emdal

Moos Christen

Nielsen Stanley M.

Larsen Knud B.

Mortensen Egon

Nielsen Thomas og Anna

Larsen Leif

Mortensen Poul

Nielsen Thøger Berg

Larsen Mogens

Mortensen Sven

Nielsen Vagn

Larsen Poul Venbjerg

Morthorst Knud Erik

Nielsen Willy

Larsen Thor Cuno

Mosbæk Claus

Nissen Thorkild

Larsen Aage

Mosgaard Kurt

Nordentoft J.

Lauridsen Benny

Mouridsen Jens P.

Nygaard Leif

Lauridsen John

Mouritsen Lars

Nørholt Ole Bendt og Birthe M.

Laursen John Søkær

Munk Niels Arne

Nørskov Jens Erling

Lehn Toft Carsten

Munkholm Hansen Kaj

Obergaard Per-Ole

Leuenhagen Michael Quist

Møller Carl-Jørgen Christian

Olesen Torben B.

Levisen Gert

Møller Jacob W

Olsen Kjeld

Lindersgaard Leif

Møller Petersen Steen

Olsen Vagn

Lindholm Hans

Mølskov Poul

Ottosen Henning

Lohmann Preben

Neergaard Bent

Ourø Per

Lorentzen Kristian Pihl

Neess Svend

Pagh Mogens

Lund Helge

Nielsen Arno

Pedersen Allan

Lund Jørn

Nielsen Bent

Pedersen Erling

Lund Knud

Nielsen Ejvind

Pedersen Flemming

Lundegaard Kjeldsen Arne

Nielsen Erik

Pedersen Flemming E.

Lunding Elmer

Nielsen Finn

Pedersen Flemming S

Lüneborg-Nielsen H.

Nielsen Finn Pauli

Pedersen Frede

Lønborg Jens Hvid

Nielsen Hans Damgaard

Pedersen Hans Viggo

Madsen Frank

Nielsen Hans Jørgen

Pedersen Ingrid og Frede Mørch

Madsen Gudmund

Nielsen Henning

Pedersen Jørgen Fried

Madsen Jens Hardy

Nielsen J. Bjerregaard

Pedersen Martin

Madsen Jørgen Bue

Nielsen Jacob Amnitzbøl

Pedersen Michael Henrik

Madsen Leif Nørskov

Nielsen Jan Aggerholm

Pedersen Niels Erik

Madsen Palle

Nielsen Jens C

Pedersen Ole Stokholm

Madsen Palle

Nielsen Jesper Stengaard

Pedersen Rene

Meyer Jürgen S.

Nielsen Johannes Chr.

Pedersen Søren

Meyhoff Erik

Nielsen Kim K.

Petersen Benny

Mikkelsen Jens

Nielsen Leo

Petersen Erik Frank M. Kleist

Mikkelsen Ove

Nielsen Lise & Tonny

Petersen Evald
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Petersen Jørgen

Schou Ole

Tamberg Just

Petersen Leif

Schou Torben

Temmesen Poul B.

Petersen Mikael Kongstad

Schunck Leif G.

Terndrup Henning

Petersen Sønnik Poul

Selch Egon

Therkelsen Erik

Petersen Verner

Senniksen Jytte og Preben

Thomsen Peter

Petersen Viggo

Sewohl Anker

Thor Edgar

Pihl Jensen Hans

Shhrøder Nielsen Mogens

Thuesen Per S.

Piil Niels Ole

Sigaard Bent

Tiede Jan Henrik

Poulsen John

Simonsen Hans

Tommerup Svenaage

Preben Sloht

Simonsen Jens

Tonsgaard Helle og Mads

Qvist Troels C.

Skjøth Anders

Tornvig Christensen Arne

Rasmussen Helge

Skøt Torkild Lange

Tranberg Peter

Rasmussen Henning

Spangsø Knud og Karin

Vang Gunnar

Rasmussen Jan og Kirsten

Stausholm Palle

Veicherts Nicolas T

Rasmussen Jørgen Mathorne

Steffensen Steffen V.

Vestergaard Ernst

Rasmussen Kim Wolff

Storm Jens

Vistisen Niels K

Rasmussen Kurt Folmer

Strunge Hanne og Hugo

von Helgesen Jørgen

Rasmussen Per A.

Svane Ejner

Warming Christian Wibroe

Rasmussen Sten

Svendsen Bernt

Warming Klaus

Rasmussen Stine

Svendsen Georg

Weismann Johnny

Rasmussen Søren

Svendsen-Tune A.

Wernersen John

Rasmussen Verner

Søndergaard Helle og Jens

Westergaard Otto

Rasmussen Viggo

Søndergaard Poul

Westergaard-Simonsen Mette

Rasmussen Vilhelm Torp

Sørensen Børge

Willumsen Lisbeth

Reedtz Rasmus

Sørensen Georg Duus

Winther Per

Risager Vagn

Sørensen Helle og Vagn

Wrist-Knudsen Flemming

Rode Jens

Sørensen Henning

Wulff Ejvind

Rolin Benthe og Niels

Sørensen Jan

Würtz Carlo

Rosenørn Charlotte

Sørensen Jens Ole

Wølke Lars

Rønberg Kristian

Sørensen Kristian Bork

Zeigermann Finn

Sandorf Gorm Gerstenfeldt

Sørensen Leo

Zeplin Steen

Schjelde Henrik

Sørensen Niels Erik

Ødorf Stig

Schmidt Willi

Sørensen Poul

Ølund Erik

Schneider Peter

Sørensen Robert

Ørhem Flemming

Schollert Axel Hofmann

Sørensen Aase og Vagner
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FN Museets venner
Konstabelmessen,

FN Observatørerne, fra Syrien

Varde kaserne, FN julefrokosten

E-COY, UNPROFOR 4, Kroatien

Kokkina hold 21, Cypern

OBS RECCE, C-COY, Cypern

Charlie Klubben af 1989

hold 23, 24, 25 & 26

Veteran Rejser 2015

Troldmandsforeningen, Kokkina

HQ CJTF OIR 2015

Foreninger og firma støttemedlemmer
1aide2u.dk
v/Sonnich Nielsen
Amnitzbøl Marke- ting
CS Afdeling, Haderslev
Cypernveteranerne v/
Erik T. Hansen
DANCON træf
Danmarks Veteraner
”Bornholm”
Danmarks Veteraner
"Fyn"
Danmarks Veteraner
"Kronjylland"
Danmarks Veteraner
"København"
Danmarks Veteraner
"Limfjorden"
Danmarks Veteraner
"Lolland, Falster,
Møn"

Danmarks Veteraner
"Midtjylland"
Danmarks Veteraner
"Midtsjælland"
Danmarks Veteraner
"Nordsjælland"
Danmarks Veteraner
"Nordvest"
Danmarks Veteraner
"Nordsjælland"
Danmarks Veteraner
"Næstved & Omegn"
Danmarks Veteraner
"Sydvestjylland"
Danmarks Veteraner
"Sønderjylland"
Danmarks Veteraner
"Thy, Mors og Sal
ling"
Danmarks Veteraner
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"Trekantsområdet"
Danmarks Veteraner
"Viborg og Omegn"
Danmarks Veteraner
"Østjyderne"
Danske soldaterforeningers
Landsråd
DBB
Nordvestsjælland
Finn’s Vinhandel
Folk og Forsvar
Hærens Konstabel- &
Korporal forening
Konstabelmessen
Varde Kaserne
Politiets Blå Baretter
Veteran Cafe, Silkeborg

Sådan bliver du støttemedlem
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til
museets kasserer eller ved:
 oprettelse direkte ved betalingsservice


indbetaling til Syd Bank: 8065
0001023139 (husk navn og adresse)

Kasserer Jan Amnitzbøl Krusell
Tlf.: 2463 6269, E-mail: kasserer@fnmuseet.dk


Et støttemedlemskab for enkeltperson kr. 200,- pr. år. med en
stemme, til den kommende generalforsamling.



Et støttemedlemskab for ægtepar/samlevere kr. 350,- pr. år og
med to stemmer, til den kommende generalforsamling.



Et støttemedlemskab for foreninger/virksomheder eller enkeltpersoner som vil støtte Museet ekstraordinært kr. 700,- pr. år. med en
stemme, til den kommende generalforsamling.



”Super Støtte” et støttemedlemskab for foreninger/virksomheder
som vil støtte Museet og som gerne vil have sit logo med i årsskriftet,
på hjemmesiden og ophængt i Museets forgang kr. 2.500,- pr. år. med
en stemme, til den kommende generalforsamling.

Husk at følge med på
Museets hjemmeside.
Der er løbende nyheder og
status fra Museet.
www.fnmuseet.dk
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"En dag i Bagdad"
Ovre i hjørnet bliver der tændt
for trackingsystemet og bag bestemmerbordet kommer den gode
meldingen om intet nyt til de kommende opgaver. Alt går efter planen.

Af MARS og Sander, FØELM i FP
COY, NMI Team 1

I Bagdads Green Zone vågner
soldaterne i Union III til lyden af
generatorer, bønnekald og storby.

En gruppe har iværksat deres
klar til kamp I Force Protections
compound-område. De har et move
en time senere til et venue I Green
Zone, og der skal være styr på stumperne inden deres adviser ankommer
for at modtage sin instruks inden
gruppen rykker ud.

Den første forsyner fra DANELM er mødt ind, og står klar til
udlevering af udrustning, radioer og
ammunition til soldaterne, inden dagens opgaver går i gang.
Han bliver mødt af CP’ets ene
clerk, der med en kop kaffe i hånden
også kommer for at afhente radio.
I CP’et sidder der hver dag en
clerk, sammen med alle hendes førere. De beskæftiger sig med alt fra
operationsplanlægning og efterretningsindhentning, til støtte af både
soldaterne på jorden og HQ hvis
korthuset ramler.

En FP gruppe der er ved at gøre sig klar til endnu en
opgave. En del af vores opgaver i Bagdad gennemføres i civilt tøj.
- 16 -

I rygeområdet sidder to andre
fører og en bravo, der diskuterer dagens opgaver. De skal afholde noget
undervisning for en af de andre
grupper, der sidder omkring et bord
og spiser morgenmad sammen, mens
de griner af deres kollega der går lidt
sjovt efter gårsdagens bentræning.

tvivl om hvor vi bor, kan man kigge
på vores main gate, der er prydet
med store flag, som hver enkelt nation selv har lavet og efterfølgende
hængt op under et stort Force Protection skilt.

Oppe hos DANELM får man
gode nyheder! Der kommer cargo
senere på dagen, både med gods der
skal bruges til missionen, men også
pakker hjemmefra til alle soldaterne.
Både forsyningsbefalingsmanden og
postmanden glæder sig. De ved at
intet kan redde en dag som nye dimser og pakker fra lillemor.
I CP’et er første melding
kommet ind, og en gruppe har forladt lejren, for at gennemføre deres
move. Efterretningsofficeren fra generalens Close Protection Team
kommer ind med et stort smil, ønsker alle godmorgen og skriver dagens opgaver på, mens han igen
undskylder for de korte varsler, hans
drenge opererer med.
Klokken nærmer sig frokost. I
compounded går både danske, lettiske, polske og spanske enheder rundt
blandt hinanden. Selvom alle i disse
coronatider har mundbind på, kan vi
efterhånden genkende ansigterne
bagved, og samtalerne kommer mere
naturligt, på trods af den sprogbarriere, der til tider kan være. Alle nationerne udgør kernen i Force Protection Coy, der har en deling fra hver i
samme kompagni. Skulle man være i

FP COY er sammensat er fire forskellige Nationer. Dansk, lettisk, polsk og
spansk. Hver nation stiller med en delingsværdi, Danmark har en ekstra deling som bliver anvendt i forbindelse
med leave. Danmark stiller også med
kompagniledelsen samt et føringselement.
Den lettiske deling tilgik kompagniet i
Danmark under uddannelsen i efteråret.
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På betonpladsen i compounded
har sidste køretøj fra gruppen meldt
sin ankomst hjemme. Imens de
tømmer bil og laver backbrief, skifter Elektronik mekanikeren antenner
på bilen og sludrer med Motor mekanikeren der står lænet ind over kølerhjelmen og drikker en tiltrængt
kold cola fra DFAC’en.
Dagens opgaver er afsluttet. På
betonpladsen er bilen blevet erstattet
af træningsmåtter og vægtstænger til
lyden af technomusik fra arbejdsradioen. Idrætskonkurrencen kører og
mens en soldat opdaterer hans nye
hurtigste løbetid på 1-mile ruten,
diskuterer andre, om de mon kan slå
Den Militære Jurist i tungeste dødløft. Ved et bord sidder to kører og
er ved at planlægge rute til næste
dags opgaver, mens de påpeger overfor Næstkommanderende for kompagniet, at det er vist er på tide at få
fjernet alle de julestjener, der blev
lavet da feltpræsten afholdt konkurrence. Det er jo ikke jul mere, og julegodterne er for længst blevet spist.
Efter aftensmaden er blevet
spist foran bygningen hvor soldaterne bor, bliver der ofte stille omkring
FP COY. Soldaterne går på værelserne, hvor de sammen enten ser
film og spiller computer, eller sidder
ude foran beboelsesbygningen, ryger
cigaretter og snakker om løst og fast,
og hvordan det hele går på hjemmefronten.
Baggrundslyden fra generatorerne i lejren fortsætter, mens der i

området omkring Union III bliver
kaldt til aftenbøn i de nærliggende
moskeer og storbyen bliver stille.

FP COY område, hvor der
kan spises mad og
slappes lidt af til tider

Efterretningsofficerens varsel fra tidligere, viser sig at have holdt stik.
IDF-alarmen går i gang, med sin høje hyletone og meldingen om “INCOMING
INCOMNING
INCOMING”. Der bliver slukket cigaretter og film sat på pause, mens udrustning bliver på krympet og soldaterne forsøger at snige sig til et glimt
af CRAM’en, der skyder raketterne
ned.
CRAM –
Counter
Rocket Artillery Morter
Protection
System
.
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Kompagni Befalingsmanden
fra FP Coy henter meldingerne ind
fra delingerne, og endnu en gang er
Union III sluppet for nedslag i lejren, så FP COY kan melde alle mand
OK. Resten af aftenen går med at
swipe Twitter tynd for videoer fra
angrebet, mens diskussionen om
hvor mange raketter der mon var
denne gang, lyder rundt på værelserne.

Den Polske deling som er tilknyttet til
FP COY er i gang med at øve de danske standarter inden de skal slippes løs
i Bagdad.

Igen bliver storbyen stille,
alarmen melder “ALL CLEAR” og
så gik endnu en dag for NMI hold 1 i
Bagdad.

Fakta:
Danmarks bidrag til NATO Mission Iraq
(NMI)
Det overordnede formål med missionen, som er en ”non combat” rådgivningsmission er at hjælpe Irak med at
opbygge den fornødne kapacitet i sikkerhedsstyrkerne til at forhindre, at ISIL
genopstår. NATO bidrager efter anmodning og ønske fra den irakiske regering.
Den konkrete opgave for missionen og
den danske ledelse er fortsat at rådgive
forsvarsministeriet, forsvarsstaben og
den nationale sikkerhedsrådgiver i
Bagdad. Rådgivningen forventes også
at komme til at omfatte andre ministerområder.

NK 1 DEL (Senior) er ved at påpege noget meget vigtig.

Forsvarets bidrag består af et ledelsesteam, livvagter, et stabsbidrag, et sikrings- og eskortebidrag og soldater til
logistisk støtte til både Bagdad og Kuwait. I alt cirka 140 soldater. Fra maj
2021 til maj 2022 vil Danmark desuden
bidrage med helikopterstøtte.
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MINUSMA FHQ Bamako, Mali.
Af kaptajn Lisbeth Pedersen, udsendt fra februar til august 2020 i MINUSMA
FHQ Bamako, Mali.
Det var egentlig en
morgen som de fleste andre – den var
startet kl. 0200 med
take-off af de første
rumænske superpuma helikoptere. Ud
af fire helikoptere
var de tre planlagt
til at tage af i de tidlige morgentimer på forskellige missioner. Den fjerde helikopter blev tilbage og
opretholdt beredskabet som casualty
evacuation (CASEVAC).
Der var indløbet beretninger om at
et angreb på en af de nordligste FN-baser
var under opsejling, og en af de rumænske helikoptere havde en lang tur foran
sig: fra helikopternes hovedbase i Gao til
basen i Kidal for at sondere terrænet omkring de små satelit-baser, en tur på mere
end 400 km og en flyvetur i omegnen af
7 timer med to gange tankning af helikopteren undervejs.
Også en national malisk militærbase skulle have kigget terrænet omkring
basen, ligesom vejen skulle rekognosceres for en egyptisk konvoj der skulle
igennem senere på dagen. Det var regnsæson og vejene efterlod meget at ønske
for konvojen.

MINUSMA yder den bedst mulige
dækning gennem en holistisk approach for at gennemføre opgaven
med at beskytte civile.
Malis enorme størrelse byder på et
bredt spektrum af udfordringer
grundet store distancer og manglende infrastruktur.
Lokationerne for FNs super camps
er spredte ligesom der er et begrænset antal tropper sammenlignet med landets størrelse og dette
giver helt unikke udfordringer som
forsøges imødegået med robust
svarberedskab på trusler og en
enorm fleksibel udnyttelse af de
assets der er til rådighed.
For missioner som Casualty
Evacuation (CASEVAC), blev et
decentraliseret system i MINUSMA
etableret i begyndelsen af 2020 for
at forkorte beslutningsprocessen og
for at delegere autorisationen til at
sende en CASEVAC helikopter på
vingerne til de taktiske sektorhovedkvarterer. U3 Air Operations i
Force Headquarter håndterer alle
flight requests fra alle sektorer og
koordinerer, synkroniserer og dekonflikter de militære anmodninger
der kommer, således flyvningerne
gennemføres med den bedst mulige flytype og for at opnå synergi i
flyvningerne
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Den rumænske superpuma
havde nu ført den egyptiske konvoj
sikkert igennem de udpegede hotspots og var på vej hjem for at tanke,
og lade besætningen få et velfortjent
hvil. Konvojen planlagde at gøre
holdt for natten nordøst af Gao, så
de kunne komme ind i campen tidligt næste morgen og få aflæsset.

egyptiske soldater havde været hårdt
sårede og havde ikke klaret det. Den
egyptiske commander ønskede afhentning af de omkomne af hensyn
til de øvrige soldaters moral, og helikopteren lettede ud i mørket.

Her tildeles
Lisbeth FN’s
Fredsprismedalje af oberst
Palle Mikkelsen i Mindelunden ved
Rindsholm
Kro, Viborg d.
24. oktober
2020.

Kun få timer efter helikopteren
havde forladt konvojen kom meldingen om angreb. To egyptiske soldater var sårede, terroristerne havde
taget flugten, egypterne var sat efter
men havde problemer med at komme igennem det våde og mudrede
terræn i deres tunge køretøjer og
måtte opgive. CASEVAC helikopteren startede op, meldingerne strømmede ind, og de nødvendige dokumenter blev klargjort for at kunne
sende helikopteren hurtigt afsted.
Men inden take-off kom den sidste
melding: CASEVAC var nu blevet
til body evacuation i stedet. De to
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Generel information:
MINUSMA Mission Headquarter i Bamako, MALI er focal point for alle missionens
søjler. Ko-lokering af forskellige hovedkvarterer som “UN Police, Mission og Force”
forstærker synkronisering og letter arbejdet med at identificere og gennemføre synergier, ligeså vel som det minimerer duplikering af de forskellige indsatser.
MINUSMA FORCE Headquarters (FHQ) er den militære kommando på operational
level og dermed ansvarlig for at orkestrere strategiske mål, og udøve kommando
og kontrol således taktiske operationer gennemføres i sammenhæng med politiske
og strategiske målsætninger.
Der er adskillige meget specifikke krav der skal tages hensyn til for at sikre ordentlig planlægning, forberedelse og gennemførelse af luftoperationer og derfor er der
en dedikeret sektion i FHQ U3 der tager sig af dette: U3 Air Operations.
Forsvaret bidrager aktuelt med et mindre antal stabsofficer til FNs mission i Mali MINUSMA. Officererne er placeret i FN-styrkens hovedkvarter i Bamako.
Danmark har bidraget til FN’s mission i Mali, MINUSMA, siden 2014 med forskellige
militære bidrag og har blandt andet af tre omgange stillet et C-130J-transportfly til
rådighed for missionen (2014, 2017 og 2019/2020).
I 2016 var et dansk specialoperationsstyrkebidrag på ca. 30 personer del af en nederlandsk enhed i Gao-regionen i Mali. Bidragets opgaver bestod blandt andet i
patruljeaktiviteter, overvågningsopgaver og områdeanalyser.
I perioden fra marts 2015 til december 2016 var en dansk generalmajor styrkechef
(Force Commander) for MINUSMA. Danmark har derudover ydet substantiel finansiel støtte til MINUSMA.
i 2020 bidrog Danmark til MINUSMA med et personelbidrag på ca. 10 personer til
indhentning af oplysninger for MINUSMA.
FNs mission i Mali (MINUSMA) har blandt andet til opgave at støtte implementeringen af våbenhvilen mellem Malis regering og de væbnede oprørsgrupper i landet
samt at sikre beskyttelsen af civile. Missionen har bemyndigelse til at anvende alle
nødvendige midler, herunder militære, til opfyldelse af opgaven. MINUSMA blev
etableret i 2010 og omfatter mere end 15.000 soldater, politibetjente og civile.

Åbningstider i 2021
FN Museet er åbent
Dagligt Fra kl. 09.00 – 17.00
Frem til og med d. 31. oktober
Naturligvis med gratis adgang

- 22 -

På Nattevagt i bageriet
Fra Hærnyt 99-4
Af journalist Henrik Jørgensen
En onsdag klokken fem om
morgenen sover det meste af Olaf
Ryelejren.
Det er stjerneklart og koldt ude
mellem teltene, og der vil gå et par
timer, inden sensommersolen igen
kaster sine varme stråler over Kosovo, mens soldaterne får øjne og begynder en ny dag ved morgenbordet.
Men udover de faste vagter,
der passer pa indbyggerne i Olaf
Rye, er der med sikkerhed endnu en
soldat i lejren, der er lysvågen.
Bageren passer i hvert fald sit
arbejde, og her ved fem-tiden er
Christian Gravengaards arbejdsdag eller nat- ved at være forbi. Han er
nemlig en af lejrens bagere.
Christian Gravengaard har ikke svært ved at holde varme i den
container, som er hans arbejdsplads.
Hævemaskine, ovn, røremaskinen, et
bord og køleskabe med råvarer er
stuvet sammen med bagersvenden.
Derhjemme er jeg vant til fem
gange så meget plads, konstaterer
Christian Gravengaard, mens han
skruer ned for Shania Twain, der

Hjemme i bageriet i Danmark kan ovnen klare 380 franskbrød ad gangen.
Ovnen i lejren kan max tage 20 stk.

skriger sommerens hede hits ud af
ghettoblasteren.
Når Christian siger derhjemme, så mener han Hørning Bageri
ved Randers, hvor Christian arbejder, nar han ikke har meldt sig frivilligt til en tjans ved KFOR. Det er
ikke kun pladsen i containeren, der
er trang. Det tager også lang tid at
bage den daglige forsyning pa 140
franskbrød, som soldaterne i denne
lejr sætter til livs.
I bageriet i Danmark kan vi
bage 380 franskbrød ad gangen.
Ovnen her kan klare 20 stk. Så på
sådan en nat laver jeg syv hold a’ 20
franskbrød, forklarer den hviduniformerede bagersvend mens han tager nattens sidste plade fra det
40 grader varme hæveskab og sætter
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dejen over i ovnen, hvor brødene far
25 minutter ved 180 grader. Da det
er ordnet kan han slappe lidt af.
- Jeg prøver at blive færdig
med arbejdet så hurtigt som muligt,
siger Christian, selv om det selvfølgelig ikke kan gå hurtigere end brødene bliver bagt til. ·
- Vi bagere har også indført, at
vi møder klokken 23 om aftenen,
·for hvis Vi ville nå at få noget søvn
her i sommer, inden det blev alt for
varmt, så skulle vi tidligt i seng, siger Christian, som mener, at der blev
50 graders varme i teltene i den hedeste sommervarme.
Det er første gang, at Christian
er udsendt som soldat, og selv om
han umiddelbart har et ensomt job
ved ovnene, så bruger han dagtimerne til at dyrke det sociale fællesskab. For han er jo vant til at gå på
arbejde, nar andre går i seng.
- Men her i lejren kommer
vagterne jo lige forbi i nattens løb
for at fa noget varmt franskbrød, siger bageren, mens han fejer bordet
rent for mel og spildte kerner.
Der er to bagere i Olaf Ryelejren, og de har på skift to nætters
vagt og to nætter fri. Lørdag nat er
de dog på arbejde begge to, for om
søndagen står den også pa wienerbrød i lejren. Det kan en mand ikke

klare at lave til daglig, fordi militærbageriet ikke er udstyret ligesom et
professionelt bageri i Danmark. Der
er heller ikke kapacitet til at lave
rugbrød, så der må soldaterne tage
fra d »boller-fra-Kohberg-pakker«,
som det kendes fra Danmark.
Christian er glad for sit ophold
i Kosovo. Selv om han har en
lejr-funktion, hvor han ikke har noget arbejde uden for hegnet, så prøver han at komme på så mange udflugter som muligt for ikke at få kuller.
- Jeg synes, der er mange, som
har »tudefjæs« hernede i stedet for at
se lyst på tingene, siger bagersvenden, tænder en cigaret og kigger ind
til de halvfærdige franskbrød.
- Vi har det jo godt. Vi kan sove, spise, se tv og drikke en bajer, og
de fleste har også en god sans for
humor, så vi får os et billigt grin, siger Christian, som har det med at
være soldat i hvidt tøj lidt borte fra
der, hvor der bliver kastet sten og
holdt styr på konflikten mellem serbere og kosovo-albanere.
- Jeg har en af de små funktioner, som får lejren til at fungere. Og
selv om mange af soldaterne ikke
kender mig ved navn, så hilser de
altid »hej bager«, når vi mødes, siger
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Bager Christian. Han gnider sig i
sine røde øjne. Søvnen har ikke været for god i de seneste dage. Selv
om han efter eget udsagn kan sove
fra støj på 120 decibel, så har han et
dårligt forhold til de rundsave, der
bliver brugt i forbindelse med at lejrens telte skal hæves for at undgå
fremtidige oversvømmelser. Midt i
september blev det pludselig meget
regnvejr -.og højvande i nogle beboelsestelte.
Da Christian Gravengaard tager nattens sidste 20 franskbrød ud
af ovnen, begynder de lokalt ansatte
køkkenfolk at hente brød. De hilser
også med et »god morgen«. Pa
dansk!

7x20 franskbrød skal der bages til de
sultne jenser. Det klarer Christian let.

Bageren spiser også et par skiver af sit nybagte franskbrød, pakker
sin musik sammen og går over for at
børste tænder og krybe i saveposen.
Onsdag aften begynder en ny
arbejdsdag.

Husk generalforsamlingen
Lørdag d. 28. august 2021, kl. 13.00.
Scan QR-koden med din
Smartphone og se indkaldelsen
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De sidste danske soldater er nu
ude af Afghanistan
De sidste danske soldater har i dag forladt Afghanistan. Det første fly
med soldater landede i Kastrup tirsdag og senere lander et Hercules-fly
med de sidste danske soldater fra Afghanistan i Karup. Dermed er Forsvarets engagement i Afghanistan afsluttet.

Nogle af de sidste danske soldater
forlader Afghanistan. Foto: Anders
Fridberg / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen
Tirsdag den 22. juni klokken
13.50 gik chefen for det sidste danske hold soldater i Afghanistan, fem
soldater fra det nationale støtteelement samt holdets læge ombord på
et dansk Hercules-fly i Hamid Karzai International Airport North og
forlod som de sidste danske soldater
Afghanistan

Det markerede afslutningen på
det næsten 20 år lange danske engagement i landet.
Tirsdag klokken lidt i 15 landede de første af de sidste danske
soldater i Kastrup lufthavn i København, hvor både deres pårørende og
forsvarsminister Trine Bramsen var
tilstede for at tage imod soldaterne.
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Forsvarsminister Trine Bramsen
tager imod de danske soldater i
lufthavnen. Foto: Tobias Roed /
Forsvaret

”Det er næsten 20 år siden, at
vi fulgtes med vores allierede i NATO og USA ind i Afghanistan efter
terrorangrebet 11. september 2001.
Mere end 12.000 danske soldater har
kæmpet i Afghanistan mod millitant
islamisme. De har ydet en stor og
vigtig indsats, for at vi herhjemme
fortsat kan leve trygt og med vores
demokratiske frihedsværdier. Vi
skylder hver eneste af de udsendte
stor respekt og tak for indsatsen. Selvom vi ikke længere har militær tilstedeværelse i Afghanistan,
så fortsætter kampen mod terror andre steder i verden. Men tiden er nu
kommet til at sige ’velkommen hjem
og tak for indsatsen’ til de danske
soldater fra Afghanistan,” siger forsvarsminister Trine Bramsen.
Hjemrejsen for det sidste hold
var delt op på to flyvninger, fordi
soldaterne medbragte materiel, som
skulle transporteres med militært fly
til Flyvestation Karup. Og de 30 sol-

dater, der landede i Kastrup i dag,
fløj hjem med et civilt fly.

Gensynsglæde i Kastrup Lufthavn. Foto: Tobias Roed / Forsvaret

En æra er slut
De første danske soldater blev
udsendt til Afghanistan i begyndelsen af 2002, og siden da har omkring
12.000 soldater og civile for Forsvaret været udsendt til skiftende missioner i Afghanistan.
Efter knap 20 år med danske
soldater på mission i Afghanistan er
en æra nu slut.
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”Jeg er naturligvis glad for at
have alle de danske soldater hjemme
i god behold. Samtidig er jeg på Forsvarets vegne stolt af den indsats,
som danske soldater og civile har
ydet i Afghanistan igennem næsten
20 år. Danske soldater har på flotteste vis løst et bredt spektrum af opgaver i Afghanistan og ofte under
meget vanskelige vilkår. Vores indsats har krævet ofre, og mine tanker i

dag går også til de soldater og pårørende, som har betalt en høj pris,”
siger forsvarschef general Flemming
Lentfer.
Det sidste flag taget ned
Forsvarets sidste flag i Afghanistan blev taget ned ved en ceremoni i Hamid Karzai International Airport North mandag den 21. juni.

Dannebrog hales ned og dermed er
det danske militære engagement i
Afghanistan officielt afsluttet. Foto:
Presseofficer Esben / Forsvaret

Her deltog blandt andet chefen
for hele Resolute Support-missionen
den amerikanske general Austin
Scott Miller og repræsentanter fra
den danske ambassade i Afghanistan.
”Danmark sendte de første
styrker til Afghanistan få måneder
efter angrebet på World Trade Center. Og siden januar 2002 har Danmark haft en konstant militær tilste-

deværelse i Afghanistan. Derfor er
det lidt underligt og med et vist vemod, at vi nu tager det sidste danske
flag ned og forlader landet. Men som
soldater bestemmer vi ikke, hvor eller hvornår Forsvaret skal udsendes
– eller hvornår en mission afsluttes,”
siger chefen for det det sidste danske
bidrag oberst Timm Willum Larsen
og fortsætter:
"Vi har fokuseret på at løse
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pålagte opgaver og ikke mindst at
komme godt og sikkert hjem igen.
Som chef for styrkerne i Afghanistan
har jeg med stor glæde og stolthed
set, hvor professionelt, dygtigt og
engageret danske soldater har løst
både de operative opgaver og ikke
mindst det kæmpe arbejde med lukning og hjemtagning af det danske
styrkebidrag,” siger oberst Timm
Willum Larsen.

Efter ceremonien, hvor Dannebrog blev
taget ned, blev flaget overrakt til SNR.
Foto: Forsvaret

Den Danske Internationale Veteran Organisation
Protektor H.K.H. Prins Joachim

Af Danmarks Veteraners Landsformand Niels Hartvig Andersen
Hvilket år! 2020 vil blive husket med gru og det år, som satte næsten alt helt i stå p.g.a. Corona/COVID-19. Men selv ikke Pandemien kunne slå FN-Museet og de
mange gode kræfter bag det ihjel. Til
trods for de mange udfordringer med
at holde trit med det rigtigt mange og
forskelligartede retningslinjer for besøg, mundbind, afstand, håndvask,
antal besøgende ad gangen m.v. lykkedes det FN-Museet at opnå publikumsrekord. Det er virkeligt godt gået
og jeg letter på baretten i respekt. At
museet også økonomisk kommer ud
af år 2020 med skinnet på næsen, viser den ansvarlighed og rettidig omhu,
som bestyrelsen står for og som sikrer, at der skal rigtig

meget til for at rokke ved båden. Tak
for det. Der kom nye udstillinger, og
mange nye tiltag, som vi i Danmarks
Veteraner nyder godt af. Ikke mindst
det forbilledlige samarbejde om at
producere og sælge alle vores veteranting. Uden FN-Museets bagland og
ekspertise ville vi være dårlig hjulpet.
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i årene fremover. Den største
ros er, når andre veteranaktører desværre må indstille deres net-salg og
derfor beder FN-Museet om hjælp.
For Danmarks Veteraner går
det godt, trods Coronaen. Vi får ikke
så mange ny indmeldte, som vi plejer,
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men det skyldes naturligt nok, at vi
ikke har haft mulighed for at gennemføre vores mange aktiviteter rundt om
i landet. Og her savner vi virkelig FNMuseets udsendte medarbejdere, som
jo kan sælge sand i Sahara og få solgt
vores mange veteranting. Og få gode
veteransnakke og dermed skabe interesse for veteransagen. Og få veteranener til at melde sig ind i Danmarks
største veteranorganisation. Sammen
er vi stærke. Jeg håber, at det igen
meget snart bliver muligt at få spændt
anhængeren for vognen, så vi sammen
kan gøre god reklame for museet og
veteransagen. FN-Museet mange støtter er velkomne til at melde sig ind i
Danmarks Veteraner og tilmelde sig
vores nyhedsmail, som ca. hver anden
dag kommer med gode nyheder om
alt vedr. veteransagen. Så er I fri for
at gå ind på vores hjemmeside hver
dag. Som et synligt bevis på, at der
fortsat er liv og kraft i landsforeningen opretter vi igen flere nye lokalforeninger. Senest en lokalforening på
Grønland, så vi nu er repræsenteret i
hele Rigsfællesskabet. Også dette
hjælpe FN-Museet os med.
Desværre er der også lidt dårlige nyheder fra Danmarks Veteraner.
Veteranstøtten – en del af Danmarks
Veteraner har set sig nødsaget til at
opsige vores lejemål af Barak H-16,
da det ikke længere giver mening at
have denne set i relation til de meget
får veteraner, som vil benytte sig af

dette dejlige sted. Så lejemålet er opsagt med udgangen af 2022. Så her
kan vi desværre ikke længere stille
værelser m.v. til rådighed for FNMuseets gode guider, når der var brug
for det til overnatning i f.m. møder og
aktiviteter.
Jeg håber, at denne nye Cypriotiske ambassadør vil få tid og lejlighed til at besøge Europas (måske verdens) bedste museum omkring FNmissionen på Cypern. 23.000 danske
soldater deltog i missionen og der
planes på en jubilæumstur til Cypern i
2024.som markering af det Tyrkiske
angreb på øen i 1974.
Også den Sydkoreanske ambassadør kunne blive en mulighed ofr
besøg, da der i 2021 har været flere
markeringer af hospitalsskibet Jutlandias afrejse og hjemkomst for mere
end 70 år siden. Også en mission vi
kan se tilbage på med stolthed. FNmuseet har en lille, men eksklusiv udstilling om Jutlandia, som er værd at
se. Der findes også en lille udstilling
på ambassaden i København, som
man gratis kan besøge efter aftale
med ambassaden. Prøv det.
Jeg vil afslutningsvis ønske alle
en god generalforsamling og ønsket
om al mulig kampkraft for FN-Museet
i årene fremover.
Tak fordi vi har måttet være
med på den gode rejse.
MVH Niels Hartvig Andersen
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Bestyrelsen
Formand

Per Amnitzbøl Rasmussen
Tlf.: 4035 1333, e-mail: formand@fnmuseet.dk

Næstformand

Stig Ødorf
Tlf.: 2269 7724, E-mail: naestformand@fnmuseet.dk

Kasserer

Jan Amnitzbøl Krusell
Tlf.: 2463 6269, e-mail: kasserer@fnmuseet.dk

Sekretær

Jens Søndergaard
Tlf.: 2235 9509, e-mail: sekretaer@fnmuseet.dk

Bestyrelsesmedlem

Niels E. Rolin
Tlf.: 2323 2052, e-mail: ner@fnmuseet.dk

Bestyrelsesmedlem

Frede Jønson
Tlf.: 4050 0759, e-mail: fj@fnmuseet.dk

Bestyrelsesmedlem

Ole Stokholm Pedersen
Tlf.: 2062 6794, e-mail: osp@fnmuseet.dk

Suppleant
Suppleant
Suppleant

Per Krag Dich
Steen ”Fynbo” Hansen
Jørgen Bue Madsen

Præsidiet
Formand
Oberst Jens Hvid Lønborg
Næstformand Oberstløjtnant Per Lorenz Hinrichsen
Rigspolitichefen Thorkild Fogde
(varetages af vicepolitiinspektør Verner Petersen, Kolding Politi)

Generalmajor Flemming Mathiasen
Brigadegeneral Peter Kølby Pedersen
Oberst Kurt Bache
Oberst Kurt Mosgaard
Oberst Palle Mikkelsen
Kommandør Kristian Haumann
Landsformand Niels Hartvig Andersen, Danmarks Veteraner

Ambassadører
Lorenz Asmussen -

Bent Agger - Jørgen Fried Pedersen
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Super støtter

