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En søndag sprængte to terrorister sig selv i luften 
i byen Gereshk og skadede både afghanske politi-
folk og uskyldige civile. Det blev en søndag, hvor 

meget gik galt, men hvor mere gik godt. 
 

 

20. ÅRGANG, MAR 2012 
 
INDHOLD 
• Nytårshilsen fra museets for-

mand 
• En blodig søndag 
• Satelitudstilling i barak H3 
• Nytårshilsen fra præsidiets for-

mand 
• Veteranhilsner fra gæstebogen 
• ”Guldkorn” fra gæstebogen 
• Støttemedlemmer og bidragydere 

2011 
• Sådan bliver du støttemedlem 
• Et blandt mange besøg 
• Udvidet dansk bidrag til Syd 

Sudan 15 JAN 2012 
• Kustodechefen gør status 
• FN Museet Souvenir- og vare-

salg 
• Politiarbejde på åbent hav 
• FN Museets Årsregnskab 2011 
• FN Museets bestyrelse 
• FN Museets præsidium 
• De Blå Baretter  

FORSIDEN 
Fra artikel - En blodig søndag. 

TRYKT 
Winds bogtrykkeri A/S 

OM DENNE UDGIVELSE 
Årsskrift for FN Museet udgives en 
gang om året i MAR måned. Års-
skriftet er trykt i 1.000 eksemplarer 
og udsendes til museets støttemed-
lemmer samt Forsvarets udsendte 
enheder. 

UDGIVET AF 
FN Museet 
Frøslevlejren 
6330 Padborg 
Tlf.: 7467 6855 
www.fnmuseet.dk  

Læs mere om den nye  
Museumsmønt under 
FN Museets Souvenir-  
og Varesalg. 



- 2 - 

Nytårshilsen fra Museets 
formand 
 
Af formand 
Per Amnitzbøl Rasmussen 
 

FN museet i Frøslevlejren – 
Danmarks Internationale Veteran-
museum ønsker alle i og omkring 
museet et godt og velsignet Nytår. 
Det være sig kustoderne, bidrag-
yderne/støttemedlemmerne, præsidi-
et og bestyrelse. Kort sagt: alle dem 
som gør det muligt at have et flot og 
unikt museum i Danmark. 
 

Med stor respekt vil jeg også 
gerne sende en nytårshilsen til alle 
vores ”historieskrivere” – alle jer der 
har valgt at gøre tjeneste i de nuvæ-
rende missioner – vores kommende 
fundament i FN Museet. 
 

Dette årsskrift er en passende lej-
lighed til at gøre status for 2011. Vi 
åbnede efter en større rokade og op-
datering af FN Museet til stor glæde 
for vores mange besøgende og stam-
gæster i sæsonen. 2011 blev også 
året hvor vi blev en fast del af For-
svarets Museumskommission og 
dermed har fået indflydelse på ar-
bejdet der, samt fået adgang til mate-
riel og effekter fra Forsvaret. 
 

 

 
FN Museets formand 

Per Amnitzbøl Rasmussen 
 

Det er egentlig først når man be-
gynder at følge den daglige drift helt 
tæt på, at det går op for en hvor af-
gørende det er, at have en stor flok 
dygtige og engagerede kustoder og 
villige støttemedlemmer. En stor tak 
til jer alle – uden jer var der ikke no-
get FN Museum. 
 

Det er lykkedes at fastholde vo-
res besøgstal og udbygge antallet af 
støttemedlemmer, samt etablere et 
mindre overskud på driften, så 2011 
vil jeg betegne som et stabilt og godt 
museums år – også her takket være 
vores kustoder. 
 

Visionerne for det kommende år 
er store. Vi påregner at etablere en 
mindre udstilling om UNIFIL (styr-
ken i Libanon), lave en særudstilling 
om 15-året for styrken i Albanien 
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(AFMP), starte en samling af korte 
personlige fortællinger hvor I alle 
kan deltage, samt lave nogle få andre 
justeringer i den nuværende udstil-
ling. 
 

Den helt store udfordring har 
været under vejs i nogle måneder, 
nemlig at etablere en satellitudstil-
ling i barak H3, som Hjemmeværnet 
har stillet til rådighed for os i en fæl-
les samarbejdsaftale. De 80 kva-
dratmeter skal primært bruges til at 
eksponere de nyere missioner så som 
Afghanistan, Irak, Kosovo og lidt 
FN. 
 

Det er vigtigt, at denne satellit-
udstilling opfattes som en appetit-
vækker til vores egentlige museum 
og selv om der bliver gratis adgang 
til den, forventer vi at den vil blive 
en god reklame for FN Museet.  

Indretningen er finansieret af 
Forsvarets 8 million kroners pulje, 
samt med hjælp fra Forsvarets Me-
diecenter. 
 

I museets kiosk har vi valgt at 
satse på souvenir med eget logo og 
mærke, foruden de gængse vare, 
specielt is og cypriotiske vine samt 
bøger. (se omtalen andet steds i års-
skriftet). 
 

Sluttelig vil jeg gerne sende en 
stor tak til alle i og omkring FN Mu-
seet, alle I der har gjort det muligt at 
have et museum, der med stolthed 
og anerkendelse kan fortælle histori-
en om Danmarks Internationale Ind-
sats. 
 
 

Per Amnitzbøl Rasmussen 
formand 

 
 
 
 

2. maj 2012 er det 20 år siden  
FN Museet officielt åbnede.  

Dette markeres bl.a. 
med gratis adgang til alle. 

Museets bestyrelse arbejder pt. 
på et program for dagen. 

Det færdige program, vil blive 
offentliggjort på Museets hjem-

meside www.fnmuseet.dk 

 

 
 

Fra GAZA til  
AFGHANISTAN 
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En blodig søndag 
 
Af Thorbjørn Forsberg, presseoffi-
cer, tekst og foto. 
Artiklen er lånt fra bladet Hæren 3, 
2009. 
 

Klokken har vel lige passeret 16, 
og jeg er ved at tilse en patient med 
maveproblemer på infirmeriet, da en 
af amerikanerne kommer løbende. 
Han råber, at der er sprængt en 
bombe i basaren i Gereshk. Og at 
der er mange, der er kommet til ska-
de. 

Søndag den 10. maj er pludselig 
blevet til en usædvanlig travl dag for 
lægen Anders og alle andre beboere 
i Price, den danske hovedlejr i Hel-
mand. To selvmordsbombere har 

sprængt sig selv og mange andre i 
luften to forskellige steder i byen 
Gereshk, som ligger omkring fire 
kilometer fra lejren. Der var blot ti 
minutter mellem bomberne, og må-
lene synes at være det afghanske po-
liti. Men også civile er blevet ramt.  
Det var den anden og den tredje 
selvmordsbomber inden for en uge i 
Gereshk – den første blev udløst 
torsdagen inden og dræbte to britiske 
soldater samt en lokal tolk. Derud-
over døde 12 civile og 34 blev såret. 
Ni af dem blev bragt til Price på da-
gen, hvoraf seks overlevede. En af 
de sårede kom først til lægen i Price 
søndag formiddag. 
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Jeg havde lige haft et traume-
tilfælde tidligere på dagen fra tors-
dagens bombe – en lille dreng med 
svære hovedskader. Vi havde sendt 
ham med helikopter mod felthospita-
let i Camp Bastion og var blevet 
færdige med at rydde op, da den nye 
melding kom, fortæller Anders. Fra 
lejrens operationscenter får han be-
kræftet, at han kan forvente, at man-
ge sårede afghanere vil blive bragt 
til lejren. Derfor samler han straks 
sanitetsdelingens folk samt lejrens 
sygehjælpere til en kort briefing, 
finder kasser frem med ekstra udstyr 
til behandling og kører til ”mainga-
te,” lejrens hovedindgang.  
Samtidig bliver der sagt over lejrens 
højttalere, at alle ”ledige hænder” 

skal gå til samme sted for at hjælpe. 
Alt sammen er en del af den nøje 
indøvede masseskade-plan, en plan 
for hvordan man håndterer en situa-
tion med et højt antal tilskadekomne.  

Kort tid efter begynder de sårede 
at komme ind. 
 
Død ved ankomst 

Vi er lige kommet derned, da de 
sårede begynder at komme ind til 
lejren. Den første, jeg ser, er død ved 
ankomsten. Han ligger på ladet af en 
pick-up truck, husker Anders. 
Der er flere andre i samme bil med 
livstruende skader – afrevne krops-
dele, hovedskader, indre blødninger 
og huller i kroppen efter fragmenter. 
Typiske eksplosionsskader. 
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Anders og hans lægekollega 
samt SMO, Senior Medical Officer, 
iværksætter den såkaldte triage. Det 
er et system til hurtigt at prioritere 
den rækkefølge, patienterne skal be-
handles i. Derefter tager Anders med 
sin lægekollega og de tre alvorligst 
sårede tilbage til infirmeriets trau-
mecenter. Der er egentlig kun plads 
til at behandle to ad gangen, men 
man må improvisere i en unormal 
situation. Derfor bliver der gjort 
plads til tre. 

 Jeg styrer behandlingen på to af 
sygelejerne, mens min kollega har 
det sidste. Jeg koordinerer også med 
den kaptajn, der styrer helikopterne, 
som skal evakuere de sårede til felt-
hospitalet. Endelig er jeg med til at 
koordinere førstehjælpen foran in-
firmeriet af de sårede, vi endnu ikke 
har plads til. Det gælder om at holde 
hovedet koldt for at holde styr på det 
hele, fastslår Anders. 
 
Kontrolleret kaos 

Efterhånden som de sårede er 
bragt til infirmeriet, og der er roligt 
ved hovedvagten, finder de fleste 
”ledige hænder” vej til infirmeriet. 
Til stede er både briter, amerikanere 
og danskere, som er klar til at bære 
bårer, holde en drop-pose eller noget 
helt andet.  

 Nogle kører sårede ned til heli-
kopterne på lastbiler, mens andre 
laver en afskærmning til at lægge 
eventuelle døde bag. Jeg ved hele 
tiden, at jeg bare kan stikke hovedet 
ud, hvis jeg har brug for en hånd. 
Det giver en enorm ro til os, der er i 
gang med at behandle, at vi ved, at 

hjælpen er lige uden for døren, for-
klarer Anders, som fremhæver hjæl-
pernes indsats. 

En af dem, der hjælper med at 
behandle de sårede, er sergent Jens 
fra bjærgningssektionen. Han er ud-
dannet sygehjælper i forsvaret og er 
en af de første ved infirmeriet, efter 
at de over højtaleren har kaldt efter 
sygehjælpere. 

Vi bliver delt ind i hold, og da de 
sårede begynder at komme, står vi 
klar til at tage imod dem. Der er så 
mange, at det nærmest er som et 
samlebånd af sårede. Men selvom 
det går stærkt og virker kaotisk, er 
der styr på det. Et slags kontrolleret 
kaos, kan man sige. 

 
Jens var med til at behandle syv 

patienter sammen med resten af sit 
bårelejehold. 

Mens det står på, tænker jeg 
mest bare på at bruge alle de ting, 
jeg har øvet som sygehjælper og på 
at holde hovedet koldt. Det er en 
uvirkelig situation at være i for de 
fleste, men det tænker jeg ikke så 
meget over. Jeg arbejder bare, siger 
Jens, som har stor ros til de andre 
tilstedeværende: 

Samarbejdet virkede super godt, 
selvom mange ikke kendte hinanden, 
og det var fedt at se. Samtidig var 
det en kæmpe stor succesoplevelse 
at opleve, at det, vi har øvet, sidder 
på rygraden.  

Lægen Anders nikker enigt og 
tilføjer: 

De folk, der var med til at hjæl-
pe, har efterfølgende været meget 
interesserede i at vide, hvad der er 
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sket med de sårede. Det siger noget 
deres menneskelighed og omsorg 
over for dem, de har været med til at 
hjælpe. 
 

Hverken Anders eller Jens er i 
tvivl om, at den hjælp, der blev ydet 
i Price, var med til at redde menne-
skeliv – både civile og afghanske 
politifolks. 

Det giver en god indre tilfreds-
hed at kunne hjælpe andre. Det, der 
har kostet os nogle kræfter i et antal 
timer, vil gøre en kæmpe forskel i 
mange år for dem, vi har reddet og 
måske også for deres familie, siger 
Anders og fortsætter: 

Alle patienterne får den samme 
behandling på infirmeriet, hvad en-
ten de er civile, vores egne soldater 
eller afghanske sikkerhedsstyrker. 
Vi kæmper lige meget for alles liv. 
Jeg står flere gange om ugen med 
blod op til albuerne for at redde liv 
og gøre en forskel, og det er en fed 
fornemmelse at hjælpe andre men-
nesker. 
 
Tallenes alvor 

At dagens to selvmordsbomber 
var alvorlige, kan man aflæse i talle-
ne: 

I alt behandlede de to læger på 
traumecenteret 23 sårede på lige un-
der tre timer – 18 af dem blev kate-
goriseret som værende i overhæn-
gende livsfare. De var alle enten ci-
vile eller en del af det afghanske po-
litikorps. To blev lagt i respirator, 
otte fik lungedræn, 12 fik knogleka-

nyler for at give dem væske, og der 
blev ligeledes givet væske gennem i 
alt 45 intravenøse adgange (drop).  

 

 
 
Alle 23 sårede blev evakueret 

med helikopter fra Price i levende 
live. Desværre døde to under trans-
porten, og efterfølgende er tre døde 
på intensivafdelingen på et af de 
felthospitaler, de er blevet bragt til.  

Ud over de 23, der blev bragt til 
Price, er andre blevet behandlet på 
blandt andet det lokale hospital i Ge-
reshk. Det anslås, at der er i alt var 
12 dræbte og 27 sårede på denne 
blodige søndag. 

Efterfølgende har mange lokale 
afghanere udtrykt deres taknemme-
lighed over de internationale styr-
kers hjælp efter bomberne – herun-
der i høj grad danskernes. Det viser 
sig, at mange var overraskede over, 
at blandt andre danskerne var villige 
til at bruge egne ressourcer til at be-
handle lokale afghanere. Det har de 
danske og internationale styrker hø-
stet stor velvilje på hos befolkningen 
i Gereshk og omegn. 
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Satelitudstilling i Barak H3 
 
I samarbejde med Hjemmeværnsmuseet åbner vi en satellitudstilling i barak H3. Ud-
stillingen kommer til at omhandle Afghanistan, Irak og lidt FN i Afrika og får titlen: 

Forsvaret i Dag – satellitudstilling fra FN Museet. 
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Hjemmeværnet har stillet lokalet 
til rådighed mod vores assistance og 
rådgivning, i forbindelse med nyind-
retning af deres Brigadesamling, 
samt reetablering af Hjemmeværns-
museet, i den kommende vinter. 

 
Det er tanken også at bruge H3 

til, at sætte fokus på de missioner vi 
har sammen med Hjemmeværnet – 
bevogtningen i Kosovo og Afghani-
stan. 

 
Samtidig bliver lokalet også 

brugt til at reklamere for FN Museet 

samt Kammeratstøtteordningen 
(KSO). 

 
Der bliver gratis adgang til loka-

let, som forventes besøgt af over 
20.000 gæster årligt. Udstillingen 
passes af FN Museet i sæsonen og af 
Hjemmeværnsmuseet i månederne 
november, februar og marts. 

 
Samarbejdet cementere det gode 

forhold der er mellem de to museer. 
 

Per Amnitzbøl Rasmussen 
formand 

 

  
Velkommen i barak H3 

 

Husk generalforsamlingen 
Lørdag d. 31. marts 2012, kl. 13.30. 

Scan QR-koden med din 
Smartphone og se indkaldelsen 

 



- 10 - 

Nytårshilsen fra præsidiets 
formand 
 
Af oberst Flemming Mathiasen 
Chef for Det Danske Internationale 
Logistik Center (DANILOG) og for-
mand for museets præsidium 
 

2011 har været et år, der har budt 
på store ændringer i forsvarets inter-
nationale engagement. Selvom ho-
vedindsatsen fortsat er i Afghani-
stan, vil året også blive husket for en 
række andre meget væsentlige ind-
satser. Missioner er blevet lukket og 
nye er kommet til, mens andre er 
blevet ændret. 
 

Året startede med afslutningen af 
hærens indsats i Kosovo, en indsats, 
der gennem mere end 10 år fulgte 
udviklingen fra krig til stabilisering 
og selvstændighed for Kosovo. Med 
hjemtagelsen af bidraget lukkede et 
næsten 20-årigt kapitel for hæren på 
Balkan. En indsats, der begyndte 
som omfattende bidrag til FN’s mis-
sioner og sluttede som NATO opera-
tioner, hvori også Flyvevåbnet og 
Søværnet periodevis deltog. Den 
samlede indsats på Balkan har truk-
ket meget udvikling af Forsvaret og 
et meget stort antal soldater har gen-
nem årene været indsat i området. 
 

Det er nu alt sammen historie, i 
det Hjemmeværnet dog fortsat har 
udsendt en deling som vagtstyrke til 
den franske lejr i Kosovo. Når noget  

 
Oberst Flemming Mathiasen 

 
bliver historie bliver det også helt 
afgørende at gøre en indsats for fast-
holdelsen af erindringen, hvor ikke 
mindst FN-museet spiller en vigtig 
rolle. 
 

Flyvevåbnets omfattende indsats 
over Libyen var en af de nye opga-
ver, der i hovedparten af året trak 
stor opmærksomhed og som blev 
afsluttet efter styrets fald. Bidraget 
deltog i skabelsen og opretholdelsen 
af den flyveforbudszone som FN’s 
Sikkerhedsråd vedtog i foråret 2011 
efter international opfordring. Ind-
satsen blev afsluttet i oktober - en 
indsats, de danske piloter høstede 
stor anerkendelse for.  
 

Hærens bidrag til FN missionen i 
Libanon blev afsluttet med hjemta-
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gelsen af de sidste udsendte i slut-
ningen af 2011. Indsatsen, der pri-
mært var logistisk støtte til hoved-
kvarteret og en række troppekontin-
genter, blev løst godt selv om missi-
onen ikke havde den store bevågen-
hed i offentlighedens øjne. 
 

 
Parade ved UNIFIL 

 
I 2011 fortsatte også missionen 

ved Afrikas Horn, hvor Søværnet 
med stort engagement, og i samar-
bejde med de øvrige deltagende na-
tioner, bevarede presset mod pirate-
riet, som truer sikkerheden for han-
delstrafikken igennem Suez-kanalen 
og i Det Indiske Ocean.  
 

Efter valget i Sudan, hvor landet 
blev opdelt i Sudan og Sydsudan er 
antallet af danske observatører steget 
til mere end 10, som enten opholder 
sig centralt omkring hovedstaden 
Juba eller ude i landet.  
 

I Afghanistan er vores indsats 
under betydelig udvikling. Her kort 
efter årsskiftet er kampgruppen ned-
lagt og erstattet af et kampbidrag til 
en britisk kampgruppe, samt en ræk-
ke nye bidrag, der skal bidrage til 

kapacitetsopbygning af afghanske 
sikkerhedsstyrker. Samtidig er Fly-
vevåbnets bidrag væsentlig øget med 
elementer i både Kandahar og Mazar 
E Sharif. Denne udvikling er første 
fase i implementeringen af regerin-
gens Helmandplan, der tager det før-
ste store skridt frem mod overdra-
gelse af sikkerhedsopgaven til af-
ghanerne. Selvom hærens kampbi-
drag er væsentligt reduceret her fra 
starten af 2012, er danske soldater 
fortsat i forreste linje og vil fortsætte 
– om end i mindre tal – med aktivt at 
skabe sikkerhed i Gereshk området.  
 

Som formand takker jeg alle for 
den indsats, der er blevet ydet til 
FN-museet i 2011. Det har været en 
positiv oplevelse at se det engage-
ment, som alle – bestyrelsesmed-
lemmer, kustoder, medlemmer og 
øvrige støtter, der har bakket op om 
museets drift, har vist i det forløbne 
år. Udvidelsen af udstillingsområdet 
og opdatering af udstillinger er væ-
sentlig for museets kontakt til publi-
kum Der er for mig ingen tvivl om, 
at museet er medvirkende til at give 
befolkningen et nuanceret billede af 
den indsats, som danske soldater 
yder og har ydet i internationale 
missioner.  
 

Jeg ønsker jer alle god arbejds-
lyst i 2012 med yderligere udvikling 
af museet. 

 
Med venlig hilsen 

Flemming Mathiasen 
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Veteranhilsner fra 
gæstebogen 2011 
 
                             
Ak ja - nu er man kommet på muse-
um,  
467139 Nielsen GAZA 1961-62 

 
 Ib Jul Hansen, Horsens 
 Kroatien, Bosnien, UN-ICTY Haag 
 
Anders Bech, Holstebro 
GAZA Hold XI & XII  
 
Leif Christoffersen,  
GAZA Hold 2. 
                              
Søren Iver Andersen 
“søren post”  
CYPERN Hold 4, 15, 16, 17, 18, 21 
og 22.  
 
En hilsen fra Færøerne- 
Gert Levisen  
DANCON Cypern 36, 37 og 38 
 
Og en hilsen fra Fredericia, 
Kim Hansen  
UNPROFOR 6.  
Irak 2.  
ISAF 4A. 
 

 
 

A.Baltzer,  
CYP. hold 53, 54 og 55 
Kuwait hold 1.  
UNPROFOR hold 1.  
Nord Irak 1993-94. 
 
Hilsen fra Ejgild Tapdrup Ander-
sen, Kjellerup 
CYPERN 5, 8 og 9.  
 
Jørgen Resqvist 412176 
GAZA hold 9.  
COY Thøgersen Beit Hanun 1960-
61. 
 
En hilsen til alle fra KP Helt  
COY Frandsen 1957-58.  
                              
Delingskok 425648 Carl Peter 
Hansen,  
COY Jespersen GAZA Hold 9.  
 
Per H. Rintza   
DANCON UNFICYP 46, 47 og 56. 
Kosovo 1991. UNTSO 1995-96. 
Kabul 2007.  
Bagdad 2008.  
                               
Hilsen fra Arne Buhrkall   
GAZA Hold 1. 
 
OS Ole Mogensen  
GAZA Hold 8, 9 og 10. 
CYPERN 1. 
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”Guldkorn” fra gæstebogen 
Sæson 2011 
 

Det har været en stor fornøjelse at 
opleve FN-Museet. 
Se billeder af nogle af jer, som jeg 
var sammen med, på- GAZA Hold 
18. COY II. 
563081 Poul Budde  
 
Det hele har været spændende. 
Det er også spændende at høre og 
læse om alle de danske indsatser 
som vi har udrettet. 
Peter 10 år  
 
Som altid en fornøjelse at se udstil-
lingen- godt arbejde. 
B. Larsen Commander Kokkina 
DANCON UNFICYP 49.   
 
Tak for en dejlig dag i FN-Museet, 
hvor børnene blev undervist og jeg 
tog en mental tilbagetur til A-COY / 
DANBAT 4. 
Sign. PH  

 
Flot udstilling som er overskuelig 
og let forståelig. 
Jeg var med Den Danske Brigade i 
Tyskland 1947. 
Aurich Kaserne 10 Bat. 2 Kmp. 
Knud Rasmussen Helsingør 
 
Fin udstilling, sjovt at tænke tilbage 
til tiden 1972-74 på Cypern Kokkina 
Camp. 
S. Karberg Teestrup  

Tak for et fantastisk indblik i en 
meget vigtig del af ”danmarkshisto-
rien”, set i et internationalt perspek-
tiv. 
Venlig hilsen Alice og Knud Stæv-
ning  
 
Vi, 35 personer, fra Fraugde Pensio-
nistforening har i dag besøgt FN-
Museet. 
Det var en god oplevelse for mange 
af os og på vegne af dem. 
Kurt Jespersen GAZA hold 4 & 8, 
samt CYPERN hold 1.  
 
Et fantastisk museum, der fortjener 
al mulig støtte. 
Kustodernes viden og interesse for at 
formidle videre, gjorde dagen til en 
stor oplevelse. 
En stor tak- og held og lykke med 
museet fremover. 
Glæder mig til at komme igen. 
Birgitte fra København 
 
Det er en god udstilling, med meget 
flinke kustoder. 
Hilsen til jer alle fra Korporal P.H. 
Jespersen ”smovsen”. 
DANCON 24-25-26-30-34-39-40-41 
 
Good to see the contenuing in 
volvement af the Danish forces 
around the world. 
Irma & Al Pefeffer Virginia, USA

.  
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Støttemedlemmer og 
bidragydere 2011 

Agger, Bent K., Randers C 
Alsbo, Hans, Ikast 
Alshauge, Gunnar og hustru,  
Ølgod 
Alstrup-Nielsen, Torben, Skive  
Amnitzbøl-krusell, Jan, Mårslet 
Andersen, A. Christian, Aabenraa  
Andersen, Annelise, Ballerup  
Andersen, Bendt, Espergærde  
Andersen, Christine Beate, Skals  
Andersen, Eigil D., Bjerringbro  
Andersen, Erik, Vallensbæk Str  
Andersen, Ivan, Ringsted  
Andersen, Jan B. og Magda, Ry  
Andersen, Jørgen, Hjørring 
Andersen, Jørgen, Rønde  
Andersen, Jørgen Fauerholt, 
København NV  
Andersen, Karl Ladegaard,  
Brædstrup  
Andersen, Knud Padkjær og  
ægtefælle, Viborg  
Andersen, L., Hvidovre  
Andersen, Leonhard, Horsens  
Andersen, Martin, Tjele  
Andersen, Mogens, Rødovre  
Andersen, Niels, Odder  
Andersen, Olav Degn, Odense S  
Andersen, Ole R. og  
Asta Truelsen, Læsø  
Andersen, Per, Langeskov  
Andersen, Per Ulrich,  
Frederiksberg C  
Andersen, S. Dohrmann, Skive  
Andersen, Søren Iver, Skanderborg  
Andersen, Toni G.,Vejby  
Anker, Jonni, Allerød  
Antonsen, Ricard, Storvorde  
Asmund, Mogens, Aabenraa  
Asmussen, Lorenz, Christiansfeld  
Aunsberg, Ove Jørgensen, 
Agedrup  
Autzen, Finn, Hjørring  
Axelsen, Ib, Vemmelev  
Bach, Hugo, Gjerlev J  
Bach, Preben, Gandrup  
Bache, K., Næstved  
Bach-Larsen, Johnny, Viborg 
Bagge, Søren Pletner, Hinnerup  
Bak, Egon, Nordborg  

Bang, Anders, Hornslet  
Bartholomæussen, Finn, Hobro  
Bartnik, Knud, Ejstrupholm  
Beck, Hans, Bredsten  
Bejer, Kristian, Havndal  
Beringskjold, A. L., Vordingborg  
Bertelsen, Kjeld, Hørning  
Bjerre, Torben, Solrød Strand  
Bjerregaard, Poul, Thisted  
Bolding-Jensen, Jørgen, Hornslet  
Born, Niels, Hillerød  
Brandt, Jørn H., Hørsholm  
Brix, Christen, Skødstrup  
Bryld, Henning Bering, Taastrup  
Busk, Hubert, Helsingør  
Buur, Niels, Ryomgård  
Bæk, Hugo og hustru, Odder  
Bøvling, Hans, Søborg  
Callesen, Bent, Bramming  
Callesen, Lorenz Peter, Bolderslev  
Carlsen, Hans og hustru, Vejle  
Carlsen, Henrik Tissot, Næstved  
Christensen, Arne og Ursula, 
Nordborg  
Christensen, Egon Højris, Solbjerg  
Christensen, Elvin, Bolderslev  
Christensen, Erland, Hvidovre  
Christensen, Finn, Gråsten  
Christensen, H. C., Vejle  
Christensen, Hans K., Bogense  
Christensen, Jens, Høng  
Christensen, Orla L. og Birthe, 
Børkop  
Christensen, Tony, Assens  
Christiansen, H. C., Haderslev  
Christiansen, Ole, Klarup  
Christiansen, Ronny, Nørresundby  
Christiansen, T. og L., Herlev  
Christoffersen, Henry L., 
Vesterborg  
Christoffersen, Ib Arne, Greve  
Clausen, Jørgen og Ellen, Thorsø  
Colmon, Tom,   
Dalby, Leo, Roskilde  
Dalsgaard, Jens Peter,  
Randers SV  
Dalsøe Jensen, Morten, Korsør 
Damgaard, Kurt, Horsens  
Danefeldt, Leif, Otterup  
Danielsen, Arno, Eskildstrup 

Danielsen, Mogens, Brabrand  
Danielsen, Niels J., Ebeltoft  
Dannerfjord, Leif Rye, Ringe  
Dinesen, Bente, Esbjerg N  
Dinesen, Gunner Th., Esbjerg N  
Dinesen, Harry Th., Øster-Assels  
Dokkedal, Jan, Haslev  
Domino, Jens, Galten  
Dyrehauge, Hartvig, Ullerslev  
Ekman, Arne, Bagenkop  
Eriksen, Kjeld Juul, Øster-Assels  
Esbensen, Henning, Vejle  
Fabricius, Gunnar, Toftlund  
Filt, Allan, Tønder  
Fischer, Søren, Varde  
Foght, Hans Chr., Hedehusene  
Fogtmann, Bent, Ribe  
Fogtmann, Freddy, Kerteminde 
Fournais, Erik, Hørsholm  
Frederiksen, Leif og Lis, Hammel  
Frederiksen, Lorens G., Haderslev  
Frederiksen, Peder A., Vallensbæk Str  
Frederiksen, Steen, Vordingborg  
Frederiksen, Viggo, Horsens  
Glasius, Poul W., Hjørring  
Graversen, Hans H., Brabrand  
Grome, Niels, Kruså  
Grønnegadefonden 24 A, Vejen 
Hagesen, W. Helmer, Skive  
Hammer, Hans Erik, Slagelse  
Handskemager, Søren Lang, Lynge  
Hansen, Anne Grete, Tørring  
Hansen, Arne Houlberg, Esbjerg Ø  
Hansen, Carl Peter, Skibby  
Hansen, Carlo, Randers C  
Hansen, Erik, Holbæk  
Hansen, Erik T., Odder  
Hansen, Erling Odense NV  
Hansen, Gerner Flemming, Kø-
benhavn S  
Hansen, Henning, Maribo  
Hansen, Ib Birger, Odense NV  
Hansen, Jens, Nærum  
Hansen, K. Faber, Vodskov  
Hansen, Kurt, Odense N  
Hansen, Lars og Edith, Ebeltoft  
Hansen, Lene Hvid, Tommerup  
Hansen, Leni, Tørring  
Hansen, Lise, Aarhus V  
Hansen, Peer, Vrå  
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Hansen, Svend, Næstved 
Hansen, Verner, Hammel  
Hansen, Aage Johs., Gram  
Haugård, Andersen Niels, Vejle 
Helver, Niels, Sindal 
Henriksen, Flemming, Nr. Nebel 
Hesselberg, Bjarne, Vordingborg  
Hjelmager, Per, USA 
Hjortshøj, Henning,  
Vester Skerninge  
Holm, Jørgen Eilschou,  
Ringkøbing  
Holst, Knud, Bogense  
Hougaard, Jens, Bjerringbro  
Hove, Vagn Erik, Tune  
Hvidegaard, J., Holstebro  
Hyldahl, Brian, Sunds  
Hylleborg, A. Stefan, Aabenraa  
Høgh, Johanne Marie, Bindslev 
Højbjerg, Aage, Skodsborg  
Ikast, Kaj, Gram  
Ilsøe, Peter, Nyborg  
Jacobsen, Arne, Hornsyld  
Jacobsen, Bruno, Odense SV  
Jacobsen, Flemming Dahm,  
Roskilde  
Jacobsen, Leif, Frederikssund  
Jacobsen, Michael, Odense SV  
Jacobsen, Palle, Frederiksberg  
Jacobsen, Per Hjortshøj og  
Annelise, Silkeborg  
Jakobsen, Ole Hjortshøj, Risskov  
Jensen, Kaj, Aabenraa  
Jensen, Bent, Vejle  
Jensen, Bent, Årslev  
Jensen, Bjarne Toft, Hobro  
Jensen, Christian Thorup, Næstved  
Jensen, Erling, Korsør  
Jensen, Frank Kjeldsgaard,  
Harlev J  
Jensen, Gudmund Busk og 
ægtefælle, Brørup  
Jensen, Hans Erik, Bjæverskov  
Jensen, Jens, Skanderborg  
Jensen, Jens Jørgen, Holstebro  
Jensen, Jens K., Varde  
Jensen, Jørgen Holmgaard, Vejle  
Jensen, Kaj B., Aabenraa  
Jensen, Kurt ”Fuzzy”, Maribo 
Jensen, Mogens, Rødovre  
Jensen, Ole Brehm og Anne Marie, 
København Ø  
Jensen, Palle, Værløse  
Jensen, Poul, Ulfborg 
Jensen, Poul Bent, Viborg  
Jensen, Sten og Bente, Hobro  
Jensen, Svend Erik, Herning  

Jensen, Svend Erik, Farsø  
Jensen, Søren og Susanne,  
Hedehusene  
Jensen, Vigan, Aabenraa  
Jensen, Jens Peder, Ansager 
Jepsen, Flemming, Køge  
Jespersen, Preben, Høng 
Johannsen, Erik og  
Anna Birthe D., Mariager  
Johannsen, Jonni, Kruså  
Johannsen, Peter, Padborg  
Johansen, Bent og Jonna,  
Nordborg  
Johansen, Erik, Tommerup  
Johansen, Frits, Risskov  
Johansen, Peter K., Gesten  
Juel, Søren, Hørve  
Justesen, Evald, Lille Skensved  
Jøhncke, N. F., Padborg  
Jønson, Frede og Frue, Svebølle  
Jønsson, Birger, Sydals  
Jønsson, Knud Erik, Fredericia  
Jørgensen, Edith Holstener,  
Vordingborg  
Jørgensen, Hans Jørgen, Tørring  
Jørgensen, Harald, Sorø  
Jørgensen, Helge, Kirke Hyllinge  
Jørgensen, Jørgen Kjær, Vodskov  
Jørgensen, Leif, Maribo 
Jørgensen, Poul Sloth, KBH V  
Jørgensen, Sven Philip, Hørsholm  
Kamstrup-Jacobsen, R., Gentofte  
Kay, Thorkild E. og Inger-Merete, 
Horsens  
Kirel, Flemming, KBH Ø  
Kirkegaard, Jørn, Skanderborg  
Kjeldgaard, Niels J. og Grethe, 
Aalborg  
Kjær, Kaj Jensen, Hellerup  
Kjærgaard, Henning, KBH V  
Klausen, Erik, Viborg  
Klausen, Ib, Svendborg  
Klit, Jørn og Herdis, Silkeborg  
Knold, Jørgen Andersen,  
Middelfart  
Knudsen, Gert Thisted, Esbjerg V  
Knudsen, Kaare Hvass, KBH Ø  
Kofoed, Mary, Haderslev  
Kohsel, Svend, Jerup  
Konstabelmessen, Varde  
Korshøj, Peder, Rødkærsbro  
Kovacs, Michael Arnold,  
Odense NØ 
Kristensen, Bent, Odense S  
Kristensen, Egon, Rødding  
Kristensen, Ernst, Hobro  
Kristensen, Frank, Brande 

Kristensen, Knud Erik,  
Kongens Lyngby  
Kristensen, Sigvald, Vejen  
Kristiansen, Egon, Nimtofte  
Kristiansen, Knud, Kolding  
Kristiansen, Peder Alsted, Ølstykke  
Krogh, Hans, Svendborg  
Krogh, Per B. og Inge-Lise, Fredericia  
Kruse, Wenzel, Kongens Lyngby  
Kræpping, Erik, Højbjerg  
Krøyer, Ove, Sorø  
Kulle, Alex, Strøby  
Küster, Per, Køge  
Kærgaard, K. E., Korsør  
Kaae, Marie, Gørlev  
Lambert, K. A., Ringsted  
Langballe, Paul, København Ø  
Lange, Maja og Wilhelm, Sønderborg  
Langelund, Svend, Hornsyld  
Larsen, A. K., Hvidovre  
Larsen, Anders, Morud  
Larsen, Benny, Fredericia  
Larsen, Bent, Assens  
Larsen, Erik G. og Karen, Viby J  
Larsen, Frank, Stege  
Larsen, Frits, Kolding  
Larsen, H. From, Frederiksværk  
Larsen, Harald, Odder  
Larsen, Jan Erik, Odense N  
Larsen, Jens Erik, Skanderborg  
Larsen, John, Juelsminde  
Larsen, Jørgen, Odense N  
Larsen, Knud B., Randers C  
Larsen, Mogens, Slangerup  
Larsen, Ole, Stege  
Larsen, Aage, Faaborg  
Lauridsen, Benny, Fredericia  
Lauridsen, John, Oksbøl  
Lauritzen, Bjarne Bundgaard, 
Hørsholm  
Laursen, Carl Chr., Hinnerup  
Laursen, John Søkær, Gedved  
Lausen, Mogens, Gråsten 
Lawitsen, V., Ikast  
Leuenhagen, Michael Quist, Tjæreborg  
Levinsen, Gert, Frodba 
Lidegaard, Jens, Them  
Lindersgaard, Leif, Padborg  
Lindholm, Hans, Gistrup  
Lockdal, Erling, Middelfart  
Lorentzen, Kristian Pihl, Ans By  
Lund, Jørn, Sønderborg  
Lund, Knud, Næstved  
Lundegaard, Kjeldsen Arne,  
Åbybro 
Lübecke, Henning, Køge 
Lykke, Jørgen, København Ø  
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Lüneborg-Nielsen, H., Gjern  
Madsen, Arne, Nørre Alslev  
Madsen, Erik, Aalborg Øst  
Madsen, Frank, Esbjerg  
Madsen, Gudmund, Næsteved 
Madsen, Jens, Odense S  
Madsen, Leif Nørskov, Aabybro  
Madsen, Mary Toftlund  
Madsen, Palle Borre  
Magnussen, Henrik, Virum  
Meyer, Jürgen S., Løgumkloster  
Meyer, Søren E., Fredericia 
Mikkelsen, Jens, Holstebro  
Mikkelsen, Karl, Skævinge  
Mikkelsen, Ove, Skanderborg  
Mikkelsen, Vagn K. H. Harlev J  
Mikkelsen, Åge K., Tjele  
Mindested, Leif, Børkop  
Moos, Christen, Padborg  
Mortensen, E. K. J., Fredericia  
Mortensen, Egon, Næstved  
Mortensen, Knud H., Tilst  
Mortensen, Poul, Allerød  
Mortensen, Sven, Værløse  
Morthorst, Knud Erik, Brørup  
Mouridsen, Jens P., Middelfart  
Munk, Niels Arne, Esbjerg V  
Møller, Rasch Jørgen Faaborg  
Mølskov, Poul, Roskilde  
Nehm, Helge, Frederiksberg C  
Nielsen, Aksel, Horsens  
Nielsen, Arne Aagaard, Gørlev  
Nielsen, Arno, Brønshøj  
Nielsen, Carl Chr., Humlebæk  
Nielsen, Egon Lindhardt, Odense S  
Nielsen, Ejvind, Hadsten  
Nielsen, Erik, Thisted  
Nielsen, Finn, Hasselager  
Nielsen, Finn L., Kastrup  
Nielsen, Hans Damgaard,  
Gredstedbro  
Nielsen, Hans Jørgen, Bagsværd  
Nielsen, Henning, Gørlev  
Nielsen, J. B., Tønder  
Nielsen, Jesper Stengaard,  
Silkeborg  
Nielsen, John Jess og hustru,  
Faxe Ladeplads  
Nielsen, Jørgen, Ringe  
Nielsen, Kim K., Frederiksværk  
Nielsen, Knud Voss, Vallensbæk  
Nielsen, Kurt, Høng  
Nielsen, Niels Anton, Ikast  
Nielsen, Niels J., Lemming  
Nielsen, Ole, Bække  
Nielsen, Ole og Susanne Jensen, 
Roskilde  

Nielsen, Per, Maribo  
Nielsen, Poul Thor, Frederikssund 
Nielsen, Preben Sloth, Skive  
Nielsen, Ruben A., Vordingborg  
Nielsen, S., Faaborg  
Nielsen, Stanley M., Skive  
Nielsen, Søren Karl og Marie M.,  
Ølgod  
Nielsen, Thomas og Anna, Oksbøl  
Nielsen, Thøger Berg, Skive  
Nielsen, Vagn, Sakskøbing 
Nielsen, Vagn, Sakskøbing  
Nielsen, Verner Fogh, Viby J  
Nordentoft, J., Slagelse  
Nygaard, Leif, Næstved  
Nygaard, Leif, Nørresundby  
Nørgård, Jan, Arden  
Nørgaard, Martin J., Sæby  
Nørholt, Ole Bendt og Birthe M., 
Støvring  
Nørskov, Jens Erling, Kjellerup  
Olesen, Torben B., Bjerringbro  
Olsen, Bjarne, Odense SØ  
Olsen, Carl Chr., Hillerød  
Pagh, Mogens, Jyderup  
Pajbjerg, Henry, Fredericia  
Pedersen, Aksel, Risskov  
Pedersen, Benny F., Bindslev  
Pedersen, Bruno, Ølgod  
Pedersen, Erling, Slangerup  
Pedersen, Flemming, Bjæverskov  
Pedersen, Flemming E., Holsted  
Pedersen, Frede, Ikast  
Pedersen, Hans Viggo, Kastrup  
Pedersen, Jens Eske, Hornslet  
Pedersen, Johannes, Humble  
Pedersen, Jørgen Fried, Holbæk  
Pedersen, Leo, Galten  
Pedersen, Martin, Silkeborg  
Pedersen, Niels Erik,  
Randers C  
Pedersen, Ole Stokholm, Vejen  
Pedersen, Ove Verner og hustru, 
Odense SØ  
Pedersen, Peder, Sabro  
Petersen, F.M. Kleist Erik,  
Frederikssund  
Petersen, Benny, Juelsminde  
Petersen, Bjarne Lau,  
Skårup Fyn  
Petersen, Evald, Høng  
Petersen, Gunnar, Kirke Såby  
Petersen, Hagen Holstebro  
Petersen, Ivar, Stenløse  
Petersen, Johannes,  
Store Merløse  

Petersen, Jonna & Johann,  
Nordborg 
Petersen,, Jørgen, Nordborg  
Petersen, Jørn, Taastrup  
Petersen, Keld, Aarhus N  
Petersen, Kurt Charlottenlund  
Petersen, Leif, Hedehusene  
Petersen, Sønnik Poul Tønder  
Petersen, Viggo, Aabenraa  
Philipsen, Simon Jørgen, Glostrup  
Poulsen, Claus, Rødekro  
Poulsen, Erik, Sønderborg  
Poulsen, John, Tølløse  
Prip Pedersen, Søren, Lystrup 
Rasmussen, Børge, Ebeltoft  
Rasmussen, Helge, København N  
Rasmussen, Henning, Hørsholm  
Rasmussen, Jacob A., Væggerløse 
Rasmussen, Jan og Kirsten, Gadstrup  
Rasmussen, Kurt Folmer, Bogense 
Rasmussen, N. Christian, Regstrup  
Rasmussen, Per A., Væggerløse  
Rasmussen, Sten, Søborg  
Rasmussen, Stine A., Væggerløse 
Rasmussen, Søren, Korsør  
Rasmussen, Verner, Rødby  
Rasmussen, Viggo, Sulsted  
Rasmussen, Vilhelm Torp, Skive  
Reedtz, Rasmus, Horsens  
Ree-Holtz, Hauch Birthe,  
Bylderup-Bov 
Reersdorff, Erik Winther,  
Augustenborg  
Reiffenstein, V. A., Hasselager  
Riis, Jørgen, Bjerringbro  
Rode, Jens, København Ø  
Rosenørn, Charlotte, Gentofte  
Ross-Hansen, K., Vojens  
Rugtved, Kristian Lars, Ringsted 
Røn, Per, Roskilde  
Rønberg, Kristian, Ansager  
Sandorf, Gorm Gerstenfeldt, Kastrup  
Scheerer, Werner, Grenaa  
Schmidt, L.C. Hans, Vadum  
Schmidt, Tor, Kolding  
Schmidt, Willi, Næstved  
Schneider, Peter, København N  
Schollert, Axel Hofmann, Them  
Schou, Ole, Lundby  
Schouw, Ingrid, København S  
Schwartz, Hans, Faaborg  
Schwartz, Jesper, Store Heddinge 
Sennels, Erik, Aabenraa  
Severinsen, Per, Skibby  
Sewohl, Anker, Lundby  
Sigaard, Bent, Viborg  
Simonsen, Hans, Horsens  
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Simonsen, Jens, Fredericia  
Skjøth, Anders, Sulsted  
Skree, Leo, Herning  
Spangsø, Knud og Karin,  
Randers C  
Steenild, Karl Ole, Tyskland 
Steffensen, Steffen V., Horsens  
Stegger, Arne, Mariager  
Storm, Jens, Millinge  
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, A., Aalestrup 
Sørensen, Erik Haugaard,  
Vissenbjerg  

Sørensen, Henning, Skive  
Sørensen, Jan, Padborg  
Sørensen, Jens Ole, Hedensted  
Sørensen, Johan, Sønderborg  
Sørensen, Kristian Bork, Aarhus N  
Sørensen, Leo, Grenaa  
Sørensen, Poul, Lystrup  
Sørensen, Robert, Samsø  
Sørensen, Aase og Vagner,  
Horsens  
Tamberg, Just, Vejle Øst  
Temmesen, Poul B., Odense S  
Therkelsen, Bo, Horsens  
Therkelsen, Erik, Vejle  
Thomsen, B. B. E., Hjørring  
Thuesen, Per S., Slagelse  
Toft, Inge-Lis, Virum  
Tommerup, Svenaage, Faaborg  
Tonsgaard, Mads, Redsted M  
Topp, Ivan, Fredericia  
Underbjerg, Lise, Gedser 

Vedholm, John, Lystrup  
Vestergaard, Ernst, Tjele  
Vistisen, Frede, Videbæk  
Viuf-Mikkelsen, D. og Dagny,  
Holstebro  
Wad, Henning, Brørup  
Warming, Klaus, Holstebro  
Weicher, Mogens, Hadsten  
Weismann, Johnny, Vordingborg  
Westergaard-Simonsen, Mette,  
Fredericia  
Willumsen, Peer Jørgen, Søborg  
Winther, Morten, Randers NØ 
Winther, Per, Søborg  
Wulff, Ejvind, Hørve  
Würtz, Carlo, Augustenborg  
Wølke, Lars, Sønderborg 
Ølund, Erik, Malling  
Ørhem, Flemming, Glostrup  
Østergaard, P. E., Silkeborg  
  

 

700 kroners 
støttemedlemmer 2011 

 

A/S Bent Neergaard, 
Skanderborg 
Alstrup, Erhvervs 
Fremme Gruppen, 
Skive 
Amnitzbøl, Marketing, 
Væggerløse 
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" 
Folk og Forsvar,  
KBH V  
Hærens Konstabel- og 
Korporalforening,  
Silkeborg  
HKKF DANILOG 
Jydsk Emblem  
Fabrik A/S 
Malling 
Politiets Blå Baretter 
Politihistorisk Selskab, 
København  

Rindsholm Kro, Viborg 
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1.000 kroners 
støttemedlemmer 2011 

 
v/Sonnich Nielsen, Hadsten 

 
 

Sådan bliver du støttemedlem 
 
Det er kostbart at drive et museum. En stor del af indtægterne kommer fra en 
stor kreds af støttemedlemmer, som betaler et beskedent kontingent hvert år. 
• 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 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.  

 
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til museets kasserer eller ved:  

1. Indbetaling til Syd Bank: 8065 0001023139 (husk navn og adresse) 
2. oprettelse direkte ved betalingsservice:  

Se museets hjemmeside www.fnmuseet.dk  
 

Kasserer 
Jan Amnitzbøl-Krusell  

Tlf.: 8672 0853 
E-mail: kasserer@fnmuseet.dk 

 
Som støttemedlem får du gratis adgang til museet
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”Et blandt mange besøg.” 
 
Af general Jesper Helsø, tidligere 
Forsvarschef 
 

Lidt gråt i vejret, men lunt. En 
lille sluttet flok af internationale of-
ficerer – alle pensioneret – med fru-
er. Og selvfølgelig skulle de se vores 
FN-museum, nu hvor de var i Søn-
derjylland.  
 

En åben dør i en barak, der kan 
fortælle mange historier om en tid, 
der var. Men indenfor blev historien 
meget nærværende, ja faktisk hel 
opdateret. Historien om og præsenta-
tionen af danskernes færd i fredens 
tjeneste – på arbejde i konflikt- og 
katastrofeområder rundt om i ver-
den. Smagfuldt præsenteret med re-
spekt for de mange, der tog og tager 
ud.  
 

Nok står teksten på de enkelte 
stande på dansk, men kombinationen 
af billeder og genstande taler deres 
tydelige sprog om det sted, hvor 
dansken var og er. Ikke alt kan 
komme med om de pågældende ste-
der, men nok af de mest nødvendige 
og grundlæggende oplysninger til at 
forstå rammer og opgaver, udfor-
dringer og betingelser. Så meget me-
re at det hele er etableret på frivillig 
basis, samlet og doneret gennem en 
årrække. Flot og meget sigende.  

 
General Jesper Helsø 

 
Museets personale kunne så på 

en fin måde krydre det fremviste 
med egne oplevelser og anekdoter – 
og kun vores afgangstidspunkt for 
den videre færd rundt i det sønderjy-
ske kunne sætte en stopper for tale-
strømmen. Et godt supplement til 
museet og et element, der sætter an-
dre indtryk end lige de statiske gen-
stande og billeder.  
 

Vore gæster var tydelig impone-
ret over den lille perle, og vi danske-
re gik derfra endnu engang med rank 
ryg over den indsats som er ydet. 
Ikke kun de mange frivillige, der har 
fået dette op at stå, men klart mere i 
respekt for de tusinder, der tog ud, 
tager ud og også i fremtiden vil tage 
ud.  
 

Et museum til lidt eftertanke. 
Godt at det er der. 
 

Den 2. september 2011 
Jesper Helsø 
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Udvidet dansk bidrag til Syd 
Sudan starter 15. januar 2012 
 
Af Dennis Vang Knudsen, Hærens Operative Kommando 
Fotos: Søren M. Dieckmann 
Artikel er lånt fra Hærens Operative Kommandos Hjemmeside.  
 
FN, Syd Sudan: 12 danske officerer skal støtte FN-missionen i Syd Sudan 
(UNMISS). De skal hjælpe regeringen i et af verdens yngste lande med en 
god start og et skub i den rigtige retning. 
 

Danskerne skal, som en del af 
staben i UNMISS, være med til at 
bane vejen, for at den nye regering i 
Syd Sudan får den bedst mulige 
start. Udfordringen for FN missio-
nen er at støtte statsdannelsen med 
alt, hvad det indebærer. Det kan væ-
re indenfor områder som administra-
tion, infrastruktur, demobilisering 
med mere. Det er en kompliceret 
opgave i et nyt land, hvor stamme-
strukturen i sig selv kan være med til 
at påvirke processen. 

Ti af de danske officerer skal ar-
bejde i hovedkvarteret i Juba. De 
kommer til at bo i et nybygget hus, 
der af danskerne er lejet til lejlighe-
den. Denne løsning er valgt, idet det 
giver bedre mulighed for, at dan-
skerne kan bo under forhold, hvor 
man kan minimere risiciene for di-
verse sygdomme. De to sidste solda-
ter, der er forbindelsesofficerer, 
kommer til at arbejde og bo i de for-
skellige FN-lejre rundt om i landet 
afhængig af, hvilke opgaver de skal 
løse.  

Udfordringerne for de 12 danskere 
vil ud over de nævnte på militær og 
civil side også indebære klimafor-
holdene og sundhedsniveauet i lan-
det. 

Temperaturen er højest fra de-
cember til marts, hvor gennemsnittet 
i dagtimerne når op omkring 36 gra-
der. Regnsæsonen, der går fra april 
til oktober, er en anelse køligere, 
men en luftfugtighed på næsten 80 
procent gør det til den mest bela-
stende periode. 

Specielt risikoen for mavetarm-
infektioner vurderes at være meget 
høj i landet. Selv i byerne er der rin-
ge infrastruktur og dårlige sanitære 
forhold. Det er derfor vigtigt, at der 
bliver holdt en god hygiejne, og dan-
skerne er inden udsendelsen vaccine-
ret for diverse sygdomme.  
 
Starten på UNMISS 

Den 9. juli 2011 blev Syd Sudan 
oprettet som det yngste land i ver-
den. Det var resultatet af en seks år 
lang fredsproces, der begyndte med 
en fredsaftale i 2005 mellem rege-
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ringen i Sudan og Sudan People’s 
Liberation Movement (Folkets Fri-
hedsbevægelse i Sudan/red.).  

Fredsaftalen blev afslutningen på 
en mere end 20 år lang krig i landet. 
Den efterfølgende seks år lange 
fredsproces blev overvåget af FN 
med missionen UNMIS (FN’s mis-
sion i SUDAN). Da Syd Sudan d. 9. 

juli 2011 selvstændigt, sluttede UN-
MIS, og i stedet for blev UNMISS 
etableret. Formålet med FN-mission-
en er at sikre fred og sikkerhed samt 
at støtte den Syd Sudanesiske rege-
ring, så den har de bedste mulighe-
der for at opbygge og udvikle det 
nye land. 

 

FN-lejren i Torit ligger med en god oversigt over et typisk landskab i Syd Sudan. Det 
er i lejre som denne, at de to forbindelsesofficerer kommer til at bo. 

 

Faktaboks 

Lande der deltager i missionen: 

Militærpersonel: 
Australien, Bangladesh, Benin, Brasilien, Burkina Faso, 
Cambodja, Canada, Kina, Danmark, Ecuador, Egypten, El 
Salvador, Fiji, Tyskland, Grækenland, Guatemala, Gui-
nea, Indien, Jordan, Kenya, Kirgisien, Malaysia, Mali, 
Mongoliet, Namibia, Nepal, New Zealand, Nigeria, Nor-
ge, Paraguay, Peru, Philippinerne, Polen, Sydkorea, Ru-
mænien, Rusland, Rwanda, Sierra Leone, Sri Lanka, Sve-
rige, Schweiz, Tanzania, Uganda, Ukraine, Storbritannien, 
Yemen og Zambia. 

Politipersonel: 
Argentina, Australien, Bangladesh, 
Bosnien-Hercegovina, Canada, Kina, 
El Salvador, Etiopien, Fiji, Gambia, 
Tyskland, Ghana, Indien, Indonesien, 
Jamaica, Kenya, Malaysia, Namibia, 
Nepal, Nigeria, Norge, Philippinerne,  
Rwanda, Samoa, Sri Lanka, Sverige, 
Tyrkiet, Uganda, Ukraine, USA, Uru-
guay, Zambia og Zimbabwe. 
 

Styrkesammensætningen er pt: 
5528 uniformeret personel: 
• 4914 soldater 
• 168 militære observatører 
• 446 politibetjente 
706 international civilt personel (30. september 2011) 
1056 lokal civilt personel (30. september 2011) 
223 frivillige fra FN 
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Kustodechefen gør status 
 
Af kustodechef Knud Spangsø 
 
Kære Kustoder! 
 

Knapt har man fået tørret sveden 
af panden efter en veloverstået sæ-
son, før planlægningen af den næste 
er i fuld gang. Når generalforsamlin-
gen den 31. marts 2012 er overstået, 
er Museet i gang med sæsonen, hvor 
Hans Hammer fra Slagelse er første 
kustode. 
 

Ellers er det Tordenskjolds sol-
dater, som vil præge sæsonen, selv-
om der også vil komme nye ansigter 
bag disken i Museets vare- og billet-
salg. 
 

Der er så mange, der gerne vil 
have samme ugenummer år efter år, 
og jeg har da sommetider spekuleret 
på, hvad jeg skal stille op, hvis nogle 
falder væk, for ”Helt ærligt” kunne 
jeg godt tænke mig, at nogle flere 
nye, unge udsendte ville få tid og 
lyst til at prøve livet som kustode. 
 

Tre uger stod åbne, da puslespil-
let blev lagt i december, og den an-
den åbningsuge blev hurtigt afsat til  

 
Knud Spangsø 

 
vore trofaste hjælpere, Maia og Wil-
li, og jeg har fået ”næsten” tilsagn 
fra en ny kustode til en uge i efter-
året, så jeg ”mangler” kun en uge i 
oktober, så der er altså plads endnu!  
 

Skulle netop DU være interesse-
ret i at prøve, eventuelt blot nogle få 
dage på prøve, vil jeg bede dig kon-
takte mig hurtigst muligt, så jeg kan 
finde en ”læreplads”. 
 

Hav under alle omstændigheder 
et godt år 2012. På gensyn til gene-
ralforsamlingen. 

 
Knud Spangsø 

Kustodechef 

 
 
 

 

 

 
Husk du kan betale med Dankort i FN Museet. 
 

Men ”kun” på beløbet. 
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FN Museets Souvenir- og  
varesalg 
 

Nye spændende souvenir, 
med FN Museets egen lo-
go og mærke. 

 
Museets kiosk – i daglig tale 

kaldet varesalget – har haft en god 
sæson.  

Der er i årets løb blevet sat nogle 
retningslinjer for driften af salget. 
 

Ud over det salg som vores dyg-
tige kustoder varetager i sæsonen, 
har vi indført et såkaldt ”udesalg”, 
hvilket betyder at gode venner af 
museet har små satellitudsalg rundt 
om i landet, alene for at støtte muse-
et mest muligt. 

Derudover arbejder vi på at ud-
vide vores salg fra hjemmesiden. En 
egentlig web-shop er på vej. Den har 
selvfølgelig udbuddet af vores man-
ge bogtitler, men skal også i fremti-
den have alle vores souvenir på pro-
grammet. 
 
Egne vare 

Som noget nyt har vi indkøbt 
kuglepenne, nøgleringe og køle-
skabsmagneter med FN Museets lo-
go på. Og mere er på vej. 

Vores store forhåbning og sats-
ning er en Museumsmønt. Det er en 
fransk turisttradition som vi håber på 
vil slå igennem herhjemme. Den 
skal på en gang være en almindelig 

souvenir, en erindring fra besøget på 
FN Museet og så et støtteobjekt. Vi 
prøver at gøre andre museer interes-
seret i muligheden for derigennem at 
skabe øget opmærksomhed på pro-
duktet. FN Museet er de første i lan-
det der lancerer en sådan mønt. 
 

 

  
 

Museumsmønter koster 50 kr.,  
vejer 14 gram, måler 35 mm i diameter. 

Den er belagt med tofarvet emalje på 
forsiden samt et relief på bagsiden af 

vores Gaza OP. 
 

Mønten kan bestilles på 
www.fnmuseet.dk 

 

 
Visionerne for varesalget er at 

udbygge det med flere relevante 
produkter, gerne med museets logo 
på. At gøre museumsmønten til et 
samleobjekt og at styrke ”udesal-
get”. Alt sammen til gavn og glæde 
for FN Museet. 
 

Der vil blive fremlagt et komplet 
revideret regnskab, for varesalgets 
sæson 2011, på generalforsamlingen. 

 
Per Amnitzbøl Rasmussen 
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Politiarbejde på åbent hav 
 

 
Tekst og foto: Thomas Klose Jensen Artikel er lånt fra Søværnet 2, 2011. 
 

Siden 2007 har militærpolitiet og 
frømændene haft et samarbejde i den 
Specielle Maritime Indsatsenhed, 
SMI, sammen med EOD-folk 
(sprængstoffolk). Det er denne en-
hed, der i sorte rhibber sejler ud fra 
Esben Snare og boarder de mulige 
piratskibe, som Esben Snare lokali-
serer. Det er første gang, at søvær-
nets MP’ere er med helt fremme i 
skarpe maritime situationer. ”Sø-
værnet” tog derfor en snak med se-
nest udsendte MP-gruppefører, der 
går under kælenavnet DJ, om, hvor-
dan oplevelsen af dette har været. 
Men først – hvad er MP’ernes opga-
ve i Det Indiske Ocean? 
 
Styr på pirater og gidsler 

”Kort fortalt, så handler vores 
job om at sikre beviserne til brug i 
en eventuel retssag. Men for at vi 
kan fokusere på den opgave, så ind-
går vi i det her team, hvor frømæn-
dene sørger for at nedkæmpe og sik-
re piraternes skib, mens folkene sik-

rer våben og sprængstof. Ved at vi 
har disse tre funktioner, så kan vi 
hver især fokusere på vores opgave 
og løse den bedst muligt,” forklarer 
DJ. 

Trods vedholdende spørgsmål 
om opgavens art, så mener DJ ikke, 
at MP’ernes opgave på Esben Snare 
er så anderledes endda. For selvom 
arbejdet foregår i Det Indiske Ocean, 
og trusselsbilledet er noget anderle-
des, så ligner det meget 
det arbejde, politibetjente udfører i 
Danmark. 

”Vi skal have styr på piraterne 
og eventuelle gidsler. Hvem er gid-
sel, og hvem er pirat? Så skal vi ha-
ve klarlagt, hvem af piraterne, der 
befandt hvor på skibet, sikre de be-
viser, der kan belaste de formodede 
pirater i en eventuel retssag. Og til 
sidst skal vi have styr på det antal 
sårede eller dræbte, der muligvis kan 
være efter skududvekslinger.” 

Men MP’ernes arbejde slutter 
ikke om bord på moderskibet. Også 
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når de formodede pirater bringes om 
bord på Esben Snare, er der nok at se 
til.  

”Så er det vores opgave at regi-
strere DNA og andre biometriske 
data og selvfølgelig udspørge de 
formodede pirater, som tilbagehol-
des på Esben Snare. Og så skal vi 
naturligvis også holde vagt i skibets 
fængsel og sørge for, at de formode-
de pirater behandles efter forskrif-
terne og samtidig sikre, at vi ikke 
går på kompromis med sikkerheden, 
da vi i flere tilfælde må vurdere de 
tilbageholdte som værende ”farlige”. 
Det stiller store krav til vores be-
manding, hvilket har medført, at der 
i to omgange er sendt MP forstærk-
ning ned til Esben Snare,” forklarer 
DJ. 
 
Et godt samarbejde 

SMI-holdet, som MP’erne er en 
del af, har været i brug siden 2007, 
hvor man for første gang sammen-
satte gruppen for at beskytte nød-
hjælpshold fra FN World Food Pro-
gramme mod angreb og overfald. 
Den opgaveløsning har dog ændret 
sig en del i den nye mission om bord 
på Esben Snare. Her opsøger MP’ -
erne, sammen med frømændene, de 
formodede pirater og er de første til

 at se dem i øjnene. Og DJs gruppe 
er desuden den første MP-gruppe, 
der er blevet beskudt af de formode-
de pirater.  

”Jeg ser beskydningen og det op-
trappede trusselsniveau som et bevis 
for, at vi netop har brug for SMI-
holdet med de forskellige specialer, 
som Frømandskorpset med MP’erne 
og EOD’erne indeholder, i Esben 
Snares opgaveløsning. Det er specia-
ler, der vil være svære at undvære i 
så farlige situationer, som Esben 
Snare er indsat i.” 

Men selvom det er første gang, 
at MP’erne er med i det forreste ma-
ritime geled, så har søværnets MP’er 
tidligere været udsendt. Blandt andet 
kørte MP’erne mellem 2004 og 2007 
som livvagt for personale fra Uden-
rigsministeriet i Basrah og Bagdad 
og er efterfølgende også blevet ud-
sendt til Irak og Afghanistan til støt-
te for hæren. 

”Men det er en ny opgave for 
Militærpolitiet at være med til at sik-
re skibet, der er boardet, samle bevi-
ser og forsøge at klarlægge, hvilke 
formodede pirater, der har skudt 
mod danske soldater. Det er et meget 
vanskeligt, men også spændende ef-
terforskningsarbejde at deltage i,” 
slutter DJ. 
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FN Museets årsregnskab 2011 
 
Når dette årsskrift udkommer i marts er årsregnskabet ikke endelig revideret, 
men vi viser det her som det forventes at blive præsenteret på generalforsamlin-
gen den 31. marts 2012. 
 
   2011 
    kr.  
INDTÆGTER:      
Entreindtægter    90.865  
Støttemedlemmer   115.950  
Gaver, bidrag og fonde     103.645  
Andet    215  
Indtægter i alt    310.675  
   
UDGIFTER:      
Husleje    64.555  
Forsikring, ejendomsskat   11.882  
El    84.028  
Vand og vandafledening   3.670  
Vedligehold- og renhold. lokaler   27.943
    192.078  
     
Udstillinger 21.152
Annoncer og reklamer  3.119  
Årsskrift   18.912  
Gaver og blomster   650  
    43.833  
      
Møder og transport 20.176
Generalforsamling 2.778  
Kustoder   22.588
Administration (telefon, porto/gebyr, licens, PBS, kontorart.) 17.426
   62.768
     
Udgifter i alt    298.679  
      
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT  11.996  
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FN Museets bestyrelse 
Formand Per Amnitzbøl Rasmussen 

Tlf.: 4035 1333, e-mail: formand@fnmuseet.dk 
Næstformand Gert Thisted Knudsen 

Tlf.: 2860 6646, E-mail: naestformand@fnmuseet.dk 
Kasserer Jan Amnitzbøl-Krusell  

Tlf.: 8672 0853, 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 Hjortshøj Jakobsen 

Tlf.: 8685 3775, e-mail: per-hj@fnmuseet.dk 
Bestyrelsesmedlem Bent Johansen 

Tlf.: 3025 5924, e-mail: bestyrelsesmedlem@fnmuseet.dk 
Bestyrelsesmedlem Torben Alstrup-Nielsen 

Tlf.: 4044 6801 e-mail: t.alstrup@fnmuseet.dk 
Suppleant Jørgen Fried Pedersen 

Tlf.: 5943 1632, e-mail: fried@dlgmail.dk 
Suppleant Birthe Ree-Holtz Hauch  

Tlf.: 2336 5285, e-mail: bbmc-birthe@ofir.dk 

Suppleant Mogens Boll Lausen 
Tlf.: 4296 6007, e-mail: lausen@msn.com 

FN Museets præsidium 
Formand Oberst F. Mathiasen 

Rigspolitichefen Jens Henrik Højbjerg 
Brigadegeneral P.K. Pedersen  
Oberst K. Bache  
Oberst P.B. Krogh 
Landsformand for DBB Bjarne Hesselberg 
Oberstløjtnant R.K. Jacobsen 
Major L.C. Asmussen 
Major B.K. Agger 
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Den Danske Internationale Veteran Organisation 
Protektor H.K.H. Prins Joachim 

De Blå Baretter, Danmarks Internationale Veteranorganisation, er veteranernes interesseor-
ganisation. Foreningen er åben for alle, der har været udsendt af den danske nation i interna-
tionale fredsstøttende eller humanitære missioner. 
De Blå Baretter arbejder for 

• at veteranerne får den anerkendelse fra samfundet de fortjener for deres indsats, 
• at de kan opretholde og udbygge det kammeratskab og netværk de opbyggede under 

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

Regeringen fremlagde den 13. oktober 2010 sin veteranpolitik. De Blå baretter arbejder ak-
tivt for at veteranpolitikken omsættes i aktiviteter til gavn for veteranerne – både de der har 
behov for støtte, og det store flertal, der har gennemført deres missioner med succes. 
De Blå Baretter er tilsluttet World Veterans Federation (WVF), der er en international 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.. 
De Blå Baretter arbejder i rammerne af ”The Board of the Nordic Blue Berets” for ”peace-
keepernes” sag i de nordiske lande. 
De Blå Baretter står i spidsen for ”Kammeratstøtteordningen”, der er en frivillig organisati-
on, 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 støtte til 
nødlidende veteraner. Læs mere på www.soldaterlegatet.dk 
Siden 1948 har godt 100.000 danske mænd og kvinder været udsendt i internationale mili-
tære og humanitære fredsstøttende missioner overalt i verden. De har med en personlig ind-
sats 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 vetera-
nernes fællesskab og har været med til at gøre en forskel ude i verden. 

Der er skrivende stund tildelt 23.000 veteranmærker til stolte veteraner. 
Har du ikke fået dit veteranmærke endnu, så skriv til De Blå Baretter, Bak-
kebøllevej 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 ind-
sats 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 om-
kring FN Museets aktiviteter. 

Bjarne Hesselberg/Landsfomand 


