Kort status for Informationscenter i Kastellet
I tilknytning til Monumentet i Kastellet vil der i underetagen til Kommandantgården blive
indrettet et informationscenter for Danmarks internationale indsats siden 1948. Det er ikke
et museum, men et sted, hvor der gives viden om baggrund, mandat, opgaver m.m. om de
enkelte missioner, som Forsvaret, Politiet, Beredskabsstyrelsen og Skat har været
udsendt i.
Formidlingen sker dels ved hjælp af elektroniske medier, hvor man ved touchskærme kan
finde relevant viden – dels gennem billeder, udstillinger, montre og andet kan få et indblik i
og viden om de mere end 160 missioner, som det officielle Danmark har været i.
Oplysningerne har et omfang, der giver et nødvendigt indblik i årsager, udsendte m.m. –
nok til at læseren får viden og måske lyst til selv at dykke videre blandt de referencer, der
også vil fremgå.
Af den viste oversigt kan du få et indtryk af rummene, der vil være opdelt med mange
forskellige visninger, skærme, billeder og andet.
Der planlægges i et antal faser, hvor Fase 1 er beskrivelser af de enkelte missioner, Fase
2 er særlige temaer og Fase 3 er en væsentlig udbygning med billeder og film. Inddragelse
af den personlige historie – gennem interviews – er under overvejelse som en evt. Fase 4.
Status lige nu er, at tre studentermedarbejdere og to pensionerede fra henholdsvis
Beredskabsstyrelsen og Politiet arbejder støt og roligt med beskrivelser af de mange
missioner i perioden 1948-2018. Der er mange!!
Når centeret åbner vil der ganske givet være en del, som vil sige: ”Hvorfor har I ikke det og
det med” Eller ”Det der står om mission X passer ikke – for jeg var der selv”: Skulle den
situation opstå, så vil de være mulighed for at skrive (mail) til en kontakt, hvorefter det vil
blive behandlet. Men vi skal huske, at det ikke er en historiebog, men et videnscenter, der
giver den fornødne indsigt (og lyst) til at gå videre.
Hvornår åbner det så? Åbning planlægges at finde sted, når 80-90% af beskrivelser er
færdige og den resterende økonomi er fremskaffet for Fase 1. Det må tage den tid, som er
nødvendig for at få det korrekt. Hellere korrekt og interessant – end halvfærdigt og
uinteressant.

