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Februar 2009. 

 
 

 
 

På den ordinære generalforsamling i Randers den 1. november 2008 blev fem nye 
medaljemodtagere dekoreret af formand Jan Fagerlund før generalforsamlingen startede. 

 
 

 
 

Bagerst fra venstre ses Kurt Westergaard, formand Jan Fagerlund, Hans Rottbøll, Congo-Kris og 
Bodil Nielsen. Forrest Jens Søndergård. 

 
 

Ved frokosten efter generalforsamlingen fortalte tegner Kurt Westergaard underholdende og med 
megen lune om, hvordan hans daglige liv er blevet efter Muhammed-krisen, hvor han nu har PET 

livvagter som trofaste ledsagere næsten overalt.  Det er et meget anderledes liv end før, men 
familien tager det med oprejst pande.  

 
 
 

 



 
Kommende arrangementer i N.E.V. sammenhæng: 

 
Mandag den 2. marts 2009 kl. 19:00 
 
Congo – Kris fortæller 
Manden der ikke kunne sige NEJ til en udfordring. 
Kom og hør beretningen af hans egen mund ! 
 
Congo-Kris, hvis borgerlige navn er Helge Kristensen, fortæller om sit farverige liv. 
Blandt andet som Skotsk soldat i Fjernøsten i 1940’erne. 
 
Tilnavnet Congo-Kris fik han efter en periode som tolder, hvor han tillige under FN 
havde været udsendt som instruktør for toldvæsenet i Congo.  
 
Arrangementet er gratis, og vi mødes i Skytteforeningens lokaler i kælderen under 
Åby Bibliotek, Ludvig Feilbergs Vej 7, 8230 Åbyhøj. 

 
 
Congo-Kris fortæller selv: 
 
Med mine kun 18 år var jeg den yngste af de 2.434 frivillige, kampduelige danskere, de
en aftale mellem de styrende instanser i DK og GB, umiddelbart efter 2. verdenskrigs a
skulle sendes til England for at blive uddannet og trænet til tjeneste forskellige steder i 
daværende britiske imperium. Iflg. oplysninger viste ca. 30.000 unge mænd interesse fo
mulighed for at få en oplevelse i det fremmede. Af disse blev 7.822 indkaldt til eksamin
forskellige steder i landet. 
Det var tydeligvis ikke hvem som helst, man ville sende over og repræsentere Danmark
havde behov for at genvinde respekt og ære efter en noget beskeden indsats mod tysker
havde været tvivl hos de allierede, om Danmark reelt kunne betragtes som kompetent i 
selskab. 
Vi klarede os fornemt og gjorde en god figur. Man husker os i GB og viser os respekt, n
afslører os. Vi gjorde os især bemærket ved aldrig at kny. Adskillige af os udmærkede o
(undtagen fodbold) En af mine bedste kammerater, Tommy Skovgaard fra Horsens, ble
imperiemester i letsværvægtsboksning. Syv af vore kammerater faldt i Palæstina. Det b
nævnt i den danske presse.  
Vi der vendte tilbage til hjemlandet blev nærmest hånet, ydmyget og på anden måde ch
så blev vi afkrævet skat af de 1½ pund, vi ugentligt havde fået i løn og som sjældent slo
længe. Det gjorde ondt. Især gjorde det ondt, når nogen vovede at kalde os landsforræd
 Siden har jeg måttet opleve at betale skat af et års løn i toldetaten, som jeg aldrig fik. D
1961/62, da jeg, som eneste dansker, blev sendt til Congo for at undervise og rådgive i 
under FN. Jeg betalte skat til FN, men blev altså tillige afkrævet skat af den løn som jeg
oppebåret, hvis jeg var forblevet i tjeneste i Danmark i perioden. 
 Vi er nu kun ganske få veteraner tilbage. De af os, der endnu er tilstrækkeligt mobile, m
gang om året på Odense Kaserne, hvor vi hygger os i hinandens selskab og mindes vore
britisk uniform. Alle er vi enige om, at vi ikke skylder vort gamle fædreland ret meget –
overhovedet. Vi blev glemt og der var ingen hæder til os. Vi var ikke interessante nok f
En følelse af bitterhed er vel ikke helt uberettiget? Men livet skal gå videre, og det gæld
fortrænge de negative tanker i nævnte sammenhænge. 
 Venligst Helge (congo-kris) 

 
Kom selv og hør den farverige beretning. Den er værd at lægge øre til ! 
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Børglum Kloster ligger ved Vrå i Vendsyssel. 

 

 
 
 

Niels Ebbesens Venner har planlagt et besøg på Børglum Kloster. 
Besøget skal være årets sommerudflugt, og den endelige dato er 
endnu ikke fastsat, men vi vil få en personlig rundvisning af Hans 
Henning Rottbøll (nybagt NEV-medlem) og fru Anne. 
 
Se mere om klosteret på http://www.boerglumkloster.dk
 
Har du mulighed, så hold dig opdateret fra vor hjemmeside, hvor vi 
hele tiden tilstræber, at ”Arrangementer” skal være up-to-date. 
 
Dette gælder naturligvis også kommende arrangementer generelt. 
 
http://www.nielsebbesensvenner.dk
 
Herudover er Niels Ebbesens Venner også generelt inviteret til at deltage i andre gratis 
arrangementer. Et af disse fora er FN-Soldaterforeningen De Blå Baretter, hvor lokalforening 
Kronjylland inviterer til foredrag. 
Arrangementerne afholdes på Vorup Bibliotek, Bøsbrovej 16, 8940 Randers SV. 
Starttidspunktet er kl. 19.00, og det varer normalt til ca. 22.00. 
Der er gratis adgang, men man betaler for kaffe og evt. øl eller sodavand. 
 

Tirsdag den 24. februar 2009 
 

kommer Susanne Knudsen fra Mariager og beretter om de gange, hun som sygeplejerske 
har været udsendt til et militært felthospital i Kroatien. 

 
Tirsdag den 10. marts 2009 

 
Poul Buus fortæller om sit ophold i Bagdad, hvor han gjorde tjeneste som UN - Guard. Han tager 
også nogle lysbilleder med, så vi kan se, hvordan hans arbejdssted har været. 
 

Prøv en aften i hyggeligt selskab med gamle FN - Soldater ! 
 
 
 
 

Side 3 

 

http://www.boerglumkloster.dk/
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Fredag den 5. december 2008 

 

 

Museumsleder Maiken Hansen modtog Niels Ebbesen Medaljen for sin store 
indsats med at redde Bymuseet ud af de ret store vanskeligheder, det var havnet i. 
Desuden for at få Besættelsesmuseet i Århus lagt ind under Bymuseet og dermed 
bragt ind under kulturarvsbestemmelserne – og således sikret for eftertiden. 
Arrangementet sluttede med julebag og -gløgg sponsoreret af Bymuseet. 
 
Her er et citat fra Maikens efterfølgende takkebrev: 
"Det var i det hele taget en dejlig eftermiddag. 
 Der var en god stemning, som måske ikke kun skyldtes den festlige lejlighed. 
 Den hvide gløgg - specialfremstillet til lejligheden - vakte glæde. Der blev i hvert fald drukket op ! 
 Jeg har måttet love opskriften til flere af gæsterne". 
  
 Der kan ses meget mere om Bymuseet på internetadressen: http://www.bymuseet.dk
 

Lørdag den 31 Januar 2009 
 
Formand Jan Fagerlund har fra Gunnar Møller i Australien 
modtaget en jule- og nytårshilsen til Niels Ebbesens Venner. 
 
I brevet, som var håndskrevet, er der en lang beskrivelse af       
blandt andet, hvordan vejret var ved juletid 2008 i Australien. 
 
Julen blev fejret ude og inde i mere end 30 graders varme. 
 
Her er Gunnar og "Mændene" samlet i haven Juledag 2008. 
 

 
 

Hvor tit er det lige, at vi i Danmark oplever en dag med 30 grader i skyggen ? 
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