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Hilsen 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 de mange støttemed-

lemmer, 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 en nytårshilsen til alle 

vore ”historieskrivere” – alle jer der 

har valgt at gøre tjeneste i de nuvæ-

rende missioner – vore kommende 

historier og fundament i FN Museet 

– Danmarks Internationale Veteran-

museum. 

 

25-års jubilæum: 

Med H.K.H. Prins Joachim og 

viceforsvarschef Per Ludvigsen i 

spidsen kunne vi den 2. maj fejre 

vores 25-års jubilæum som FN Mu-

seum – verdens første af sin slags. 

Og med massiv deltagelse af alle 

værnene samt Rigspolitichefens em-

bede er der ikke nogen i forsvarets 

ledelse eller hos politiet, der i dag er 

i tvivl om, hvad FN Museet står for 

og har drevet det til i dag. 

Derfor er jubilæet nok vores 

største enkeltstående begivenhed i 

året som gik. 

På denne solrige 2. maj var Frøs-

levlejren en fantastisk ramme for 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vores jubilæumsdag, med flot støtte 

fra Slesvigske Musikkorps, Søvær-

nets Tamburkorps, Panser Veteran-

køretøjerne fra Næstved, Check Po-

int One info-center og en sprælle-

vende F16 jager midt på græsplænen 

– et fantastisk syn. Den største ople-

velse af dem alle var dog Eftersko-

lens samarbejde, elevernes hjælp-

somhed og ikke mindst køkkenche-

fens formåen med den formidable 

buffet, som alle taler om endnu. Tu-

sinde tak til jer alle. 

Også tak til de øvrige museer og 

personale i Frøslevlejren for at spille 

med på vores jubilæum – det giver 

grobund for fremtidigt samarbejde 

om f.eks. en ”Frøslevlejrens Dag” en 

slags Åbent Hus med særudstillinger 

og eksponeringer. 

 

FN Museet havde et godt år i 

2017: 

Oven på vores rekordår i 2016 

var vi lidt spændte på hvordan 2017 

ville gå. Set her lidt bagud havde vi 

et godt og stabilt år med fastholdelse 

af et besøgstal på 16.500 gæster, en 

lille stigning i støttemedlemstallet og 
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en indtægt hvor vi nu kan stå helt på 

egne ben økonomisk med fortsat 

gratis adgang. Det betyder at støtte-

bidragene og overskuddet fra salget, 

dækker vore driftsomkostninger 

fuldt ud. Dette flotte resultat skyldes 

alene vore mange trofaste støtter og 

vore utroligt flittige kustoder og be-

styrelse. 

 

Fremtidens Frøslevlejr: 

Frøslevlejrens fremtid er endnu 

ikke helt bestemt, da tilsagnene om 

økonomisk støtte fra fonde, ikke helt 

matcher ambitionerne og ønskerne 

for de oprindelige planer, men et 

større projekt er under vejs. De æn-

drede vilkår har dog betydet, at ba-

rak 46 (FN Museet) næppe skal ned-

tages – den har også kun stået der i 

60 år! 

 

Tættere samarbejde med Dan-

marks Veteraner: 

FN Museet har altid haft et godt 

samarbejde med Danmarks Vetera-

ner, hvilket er blevet udbygget sidst i 

2017, hvor FN Museet har overtaget 

arbejdet med at forvalte og indkøbe 

hele Danmarks Veteraners medalje-

portefølje. Da FN Museet alligevel 

hjælper med indkøbene og i daglig-

dagen har flere forsendelser, er det 

en aflastning af administrationen i 

Danmarks Veteraner og en mulighed 

for et tættere samarbejde mellem lo-

kalforeningerne og FN Museet. Jeg 

tror at aftalen bliver til stor glæde for 

begge parter. 

 

 

Museumsåret 2018: 

Da 2018 byder på projektplaner i 

Frøslevlejren og en mulig flytning af 

museet, har vi valgt at nedtone nye 

tiltag indtil vi ved noget mere. Det 

har bl.a. betydet at den planlagte 

Mali-udstilling først kan åbne i løbet 

af sommeren, resten af tiden vil bli-

ve brugt til at raffinere de enkelte 

udstillinger. Derudover er der særlig 

to aktiviteter, som kan ”flytte” på 

vores planer. Dels sidder FN Museet 

i redaktionskomiteen for Monumen-

tet på Kastellet, hvilket betyder et 

samarbejde med dem og adgangen 

til alle indsamlede data, omkring alle 

missionerne fra 1948 helt op til i dag 

– er et væsentligt videns løft for os. 

Og dels kan Danmarks Veteraner 

den 26. oktober fejre deres 50-års 

jubilæum, hvilket helt givet vil in-

volvere FN Museet. 

 

Tak til samarbejdspartnerne:  

Mange fortjener en Nytårshilsen 

og en tak for indsatsen og samarbej-

det i året der gik. Jeg vil tillade mig 

at fremhæve Danmarks Veteraner, 

KFUM Soldater-mission, Frøslevlej-

rens Efterskole, Monuments Komi-

teen på Kastellet, Forsvarets Muse-

umskommission, Veterancentret i 

Ringsted, Rigspolitichefen og Vete-

ranstøtten. 

I har sammen med mange andre 

fortjent en stor tak for 2017 – vil 

glæder os til at fortsætte de gode re-

lationer i 2018. 

Bestyrelsens ønsker og forhåb-

ninger for 2018 går på at gøre det 

endnu mere attraktivt at besøge FN 
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Museet samt at udbygge antallet af 

de personlige støttemedlemmer til 

museet. Vær med i en succes – skaf 

et nyt støttemedlem! 

 

En særlig tak til alle kustoder og 

frivillige: 

Jeg er fuld af beundring og re-

spekt for jeres indsats. I har alle 

bakket fuldt op om vores flotte sæ-

son. Tak til vore støttemedlemmer, 

vore kustoder, vores præsidie og vo-

res bestyrelse. 

Velkommen til museumssæson 

2018. 

 
Per Amnitzbøl Rasmussen  

formand 

 

Hilsen fra formand for præsidiet 
 

 

Af oberst Jens Hvid Lønborg 

Chef for Indsættelsesdivisionen ved 

Værnsfælles Forsvarskommando 

 

Jeg og resten af præsidiet øn-

sker FN museet, bestyrelsen, støt-

temedlemmer og vores kustoder et 

rigtig godt nytår. 

  

Formanden for bestyrelsen har 

redegjort detaljeret for det forgang-

ne år og 2017 var endnu et næsten 

utrolig godt år for FN museet. Årets 

højdepunkt var uden tvivl et meget 

flot og meget synligt 25 års jubilæ-

um, der var en fremragende under-

stregning af, at der er både historie 

og rigtig meget liv i museet.   

 

I præsidiet har vi nu for første gang 

alle tre værn og politiet repræsente-

ret. Det skulle gerne give nye mu-

ligheder og nye indgangsvinkler til 

vores historie, hvor det vel kun er 

de fysiske rammer og tiden til rå-

dighed, der sætter grænser for hvor  

 
 

meget spændende vi kan fortælle 

fra Forsvarets nyere historie.  

 

Også fra præsidiet vil jeg gerne 

sige tak til alle de gode kræfter, der 

er samlet om, at gøre FN museet til 

den unikke institution det er i vores 

Forsvars historieskrivning og fast-

holdelsen af en historie, som hvis 

ikke FN museet eksisterede ville væ-

re vanskelig tilgængelig, så en meget 

stor tak for den kæmpe indsats, der 

bærer det her.   

 

Med venlig hilsen 

Jens Hvid Lønborg 
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Ny Kustodekoordinator 
 

Af Benthe Rolin 

 

Kære Kustoder! 

 

Det har været lærerigt og 

en stor fornøjelse at jeg har fået 

æren af at blive ny kustode-

koordinator.  

 

Jeg har haft en rigtig god op-

start - takket være jer -  alle har 

budt ind og mange har været 

hurtigt med et JA, når jeg har 

bedt om hjælp til en hurtig af-

løsning ved sygdom m.v. eller 

når et "føl" skulle omskoles, tak. 

 

Mange tak for hjælpen til 

den afgående kustodechef, Knud 

Spangsø, som har været så ven-

lig, at stillet sin hjælp til rådig-

hed. 

 

Det er gået over alt forvent-

ning med at få årsplanen for 

2018 til at gå op. Vi kan byde 

velkommen til flere nye kustoder 

- OG nu har vi venteliste fordi 

alle uger er optaget - det er da et 

dejligt luksusproblem! 

 
 

Det sker jo løbene at nogle af 

de ældste kustoder vælger at 

stoppe og så bliver der plads til 

yngre kræfter - så vi har altid 

plads til nye kustoder. 

 

Tusind tak for hjælpen og 

indsatsen i 2017 - jeg glæder 

mig til at fortsætte samarbejdet i 

2018. 

 

Citat: Man kan ikke vurderer pri-

sen på frivillige kustoder - ikke fordi 

de er værdiløse, men fordi de er 

uvurderlige!  

 

Med venlig hilsen 

 

Benthe Rolin 

Kustodekoordinator 

 

 

 

Er du tilmeldt betalingsservice? 

Husk at opgive din nye adresse ved flytning. 
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Operation “Sugarbowl” 
 

Af Sune Wadskjær Nielsen 

Fundet på hjemmesiden: 

www.milhist.dk 

 

Sådan hed den første operation, 

hvor en dansk Forward Air Control-

ler (FAC) dirigerede et luftbombar-

dement mod et militært mål. Opera-

tion Sugarbowl fandt sted den 10. 

september 1995 i den sydøstlige del 

af den sikre zone Tuzla i Bosnien-

Hercegovina. Målet var den bosnisk-

serbisk stilling på bjerget sukkertop-

pen. 

Det var den på det tidspunkt 52-

årige kaptajn af reserven Ib Norden-

toft Andersen, som styrede bombe-

angrebet. Kaptajnen var en såkaldt 

“gammel FAC”. Han havde under 

pilotnavnet NAN gjort tjeneste i Hæ-

rens Flyvetjeneste og havde desu-

den, som pilot modtaget Airborne 

FAC-uddannelsen allerede i 1967. 

Under indsættelsen på Balkan gik 

forsvaret bort fra at bruge FAC’er 

med pilotuddannelse, fordi de var 

for svære at skaffe. 

Sukkertoppen eller “Mount Vis”, 

som den tog sig ud på det sted, hvor 

NAN og han besætning angreb stil-

lingen. (foto: Ib Nordentoft Ander-

sen)  

 

Samarbejdet mellem FN og NATO 

Grunden til, at der overhovedet 

skulle bruges danske FAC’er i UN-

PROFOR, var at FN havde aftalt 

med NATO, at FN-styrkerne i de 

sikre zoner kunne anmode om fly-

støtte fra NATO, hvis de blev angre-

bet af borgerkrigens parter. De fleste 

FN-kontingenter i de sikre zoner, 

med undtagelse af DANSQN’s 10 

Leopard kampvogne, bestod nemlig 

af forholdsvis letbevæbnede tropper, 

som ikke kunne forsvare sig mod et 

massivt angreb fra f.eks. de bosniske 

serbere. NATO-fly skulle bidrage 

med de muskler, som FN-tropperne 

ikke havde. 

 

Sukkertoppen eller “Mount 

Vis”, som den tog sig ud på 

det sted, hvor NAN og han 

besætning angreb stillin-

gen. (foto: Ib Nordentoft 

Andersen) 

http://www.milhist.dk/
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Den fællesnordiske FN-styrke 

NORDBAT II blev udrustet med to 

luftstøttekoordineringshold – “Tacti-

cal Air Control Party” (TACP), som 

i en given situation kunne styre præ-

cise luftangreb fra jorden, således, at 

kun styrker som generede FN-

enheder, blev ramt, og flyene ikke 

bombede egne styrker. 

 

 
 

NAN foran sin TACP-PMV. Ni-tallet og 

bombesymbolet blev påmalet efter det 

første angreb. (foto: Ib Nordentoft An-

dersen)  

 

Kompliceret procedure  

I 1994 og første halvdel af 1995 

måtte de danske TACP’er flere gan-

ge rykke ud i deres specialbyggede 

PMV’er og anmode om luftstøtte til 

svenske FN-soldater, som kom un-

der beskydning af de bosniske serbe-

re. Anmodningen blev sendt til Air 

Operation Coordination Centre 

(AOCC) i Sarajevo, hvor chefen for 

FN-styrken i Bosnien-Hercegovina 

sad. 

For at TACP’en kunne blive er-

klæret “varm”, det vil sige få lov at 

lede et bombeangreb, skulle AOCC 

indhente en godkendelse fra FN’s 

særlige repræsentant i Geneve, 

Akashi. Han var en meget forsigtig 

mand, så TACP’en forblev som re-

gel “kold”. 

 

NATO skruer bissen på 

I august 1995 var NATO-

landenes irritation over navnlig de 

bosniske serberes manglende respekt 

overfor FN-soldater og -resolutioner 

samt FN’s manglende vilje til at 

bruge magt, når aftaler åbenlyst blev 

brudt, vokset til et næsten utåleligt 

niveau. I juli 1995 havde man pas-

sivt måtte overvære Srebenicamas-

sakren. 

Da 37 mennesker den 28. august 

1995 angiveligt blev dræbt af en 

bosnisk-serbisk mortèrgranat på 

markedspladsen i Sarajevo, gav FN 

NATO frit lejde til at bombe bos-

nisk-serbiske styrker for at få dem til 

at ophøre med krigshandlinger. Ope-

rationen blev kaldt “Deliberate For-

ce”. 

 

Sugarbowl I 

Søndag den 10. september 1995 

var NAN, som er håndvåbensentusi-

ast, ved at lægge sidste hånd på en 

pistolkonkurrence med de lokale of-

ficerer i Camp Gønge. Klokken 

14.00 skete det, som ingen efterhån-

den troede ville forekomme, hans 

TACP blev erklæret “varm”. De 

bosniske serbere havde nemlig be-

skudt flybasen ved Tuzla fra deres 

stilling på bjerget sukkertoppen. Be-

skydning fra sukkertoppen var be-

stemt ikke en “once-in-a-lifetime 

expeirence” for NORDBAT II. 
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NAN havde for længst fundet et 

velegnet sted, hvor han som FAC 

kunne lede et bombeangreb mod 

Sukkertoppen. Nu gik det over stok 

og sten med PMV’en og dens be-

sætning, som foruden kaptajnen be-

stod af en sergent, en signalmand og 

en kører, hen til “gerningsstedet”, 

som lå 3,8 kilometer fra Sukkertop-

pen omkring halvanden kilometer 

bagved de yderste bosnisk-

muslimske forposter. Ved den forre-

ste FN-stilling tre kilometer længere 

tilbage parkerede NORDBAT II’s 

chefer, der ikke ville gå glip af den-

ne militærhistoriske begivenhed, 

samt en sanitets-PMV’en. 

 

Ni bomber 

NAN lå omkring 100 meter fra 

sin PMV, der var i dækning bag en 

sønderskudt gård. Her kunne han 

med sin Laser Target Marker udpege 

de mål som flyene skulle ramme på 

sukkeroppen. Under et flyangreb, 

der styres fra jorden, er det FAC’en, 

som erklærer flyene “varme”, det vil 

sige, giver dem tilladelse til at kaste 

bomber. Ib Nordentoft Andersen 

havde fjorten fly til rådighed til det 

første angreb, men sendte fire af 

dem hjem, fordi de havde for lidt 

brændstof med. 

De første to fly, som han 15.32 

gav lov at kaste bomber mod sukker-

toppen var to engelske Harriers. Ved 

den første bombe tilbragte han 20 

meget lange sekunder i ulidelig 

spænding efter piloten meddelte, han 

havde kastet bomben fra fire kilome-

ters højde. Var de to halv tons tunge 

bomber fuldtræffere eller ramte de et 

andet sted – i værste fald i hovedet 

på dem selv? Det var en lettet be-

sætning, som så eksplosionen om-

kring 50 meter fra den bosnisk-

serbiske bunker på Sukkertoppen, 

der var angrebets hovedmål. 

 

Den næste Harrier måtte lave af-

vigemanøvre, da serberne affyrede et 

luftværnsmissil mod den, som blev 

uskadeliggjort af en “flare” (antimis-

silvåben) fra Harrier’en. Ib Norden-

toft Andersen pegede på andre mål 

på sukkertoppen til de resterende fly 

(F-18, Mirage 2000C, Harriers og F-

16), da han vurderede hovedmålet

 

NAN med sin Laser Target 

Marker under en rekogno-

sering på “gerningsste-

det”. Under angrebet på 

Sukkertoppen bar NAN 

ikke sin blå FN-hjelm, da 

den blå farve var yndet 

mål for de bosniske serbe-

re. 

(Foto: Ib Nordentoft An-

dersen)  
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var ødelagt, og de fik blandt an-

det ram på to bunkere og et par 40 

cm kanoner. I alt blev der kastet 

mindst ni tusinds punds bomber un-

der angrebet, der varede halvanden 

time. 

 

Tilbage til Camp Gønge 

Bombeangrebet sluttede 17.05. 

TACP’en ventede to en halv time til 

mørket var faldet på og kørte tilbage 

med slukkede lygter. Den hvide 

PMV var næppe i kridthuset hos de 

serbere, der overlevede bombarde-

mentet, så Ib Nordentoft Andersen 

tog ingen chancer. Tilbage i den 

danske lejr – Camp Gønge – fik kap-

tajnen lejlighed til at ringe til sin ko-

ne, som var på ferie i England. “Du 

har været på arbejde”, var hendes 

første kommentar. Bombardementet 

havde været omtalt i TV-nyhederne 

og hun havde genkendt sukkertop-

pen fra fotos hendes mand året før 

havde taget i Bosnien og kunne gæt-

te, at han havde været i aktion. 

 

Mystiske patruljer 

Da Operation Sugarbowl gentog 

sig den 9. oktober 1995, var det på 

en tragisk baggrund. De bosniske 

serbere havde igen sendt granater 

mod flyvepladsen ved Tuzla, men 

denne gang var en norsk officer ble-

vet dræbt – tre dage før den endelige 

våbenhvile 12. oktober. Denne gang 

blev TACP’en beskudt af serberne 

med et 12,7 mm tungt maskingevær, 

mens NAN med sin besætning an-

greb Sukkertoppen med fly. NAN 

meldte til AOCC-hovedkvarteret i 

Sarajevo, at han var “under fire” og 

chefen for hovedkvarteret sagde, at 

han ville se, hvad han kunne gøre for 

dem. 

 

How come I feel I am surrounded 

by three-letter people 

Det undrede NAN, hvad han 

mente, for han sad jo i Sarajevo. 

Kort efter dukkede otte slet klædte 

soldater uden gradstegn op ved 

PMV’en og kaptajnen udbrød: “How 

come I feel I am surrounded by 

three-letter people”, og han antydede 

dermed, at det var to britiske SAS-

patruljer, som de var stødt på. 

 
 

 

Kort over de vigtigste lokali-

teter med betydning for Sugar 

Bowl I og II. Sukkertoppen og 

TACP’ens position ses i mid-

ten af kortet 

http://milhist.dk/wp-content/uploads/2013/10/sugarbowl_kort.jpg
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. Patruljernes leder kommenterede 

ikke NANs morsomhed, men spurg-

te i stedet, om deres FAC måtte lede 

angrebet, for han havde aldrig prøvet 

at bombe “live” før. “Negative”, 

svarede Nan, for det var ikke tilladt 

for en FAC at videregive en “hot 

clearence” til en anden FAC. Dette 

bombeangreb forløb stort set på 

samme måde som det forrige. Ca. ti 

bomber kastet af F-16 fly med stor 

præcision. 

Tre dage efter blev NAN for en 

sikkerheds skyld sendt hjem til 

Danmark, hvis serberne skulle finde 

på at forsøge en hævnaktion. Af 

hensyn til de andre besætningsmed-

lemmers sikkerhed har han holdt lav 

profil med historien indtil nu. I skri-

vende stund er han dog gået i gang 

med at skrive en bog om Operation 

Sugarbowl I og II. 

 
 

KFUMs Soldatermission 
 

 
 

Ved sæsonåbningen af FN Mu-

seet, lørdag den 25. marts 2017 kun-

ne museet samtidig åbne årets sær-

udstilling om KFUMs Soldatermis-

sion i Afghanistan. 

Soldaterhjemsleder Ruth Brik 

Christensen, der har startet soldater-

hjemmene op i Bosnien, Kosovo, 

Irak og Afghanistan, havde fundet 

tid i hendes eller stramme kalender, 

til at åbne udstillingen, der i stor ud-

strækning også omtaler hendes tje-

neste i både Afghanistan og Irak. 

Særudstillingen indeholder da 

også Ruth’s symaskine, der har væ-

ret medbragt til at lappe soldaternes 

tøj sammen med. Og når Ruth har 

haft tid, har hun syet forklæder af 

kamuflage stof, som soldaterne har 

hjembragt som en kær souvenir fra 

missionerne. 

Det forklæde som Ruth havde på 

ved åbningen, indgår nu i udstillin-

gen som en åbningsgave til FN Mu-

seet fra Ruth Brik Christensen. 

Som noget helt særligt, så er der 

også blevet plads til det vindue fra 

soldaterhjemmet i Camp Bastion, 

som H.K.H. kronprinsen, H.K.H. 

kronprinsessen og forsvarsminister 

Søren Gade har graveret deres auto-

grafer på, sammen med andre gæster 

i lejren, når de har besøgt KUFFEN. 
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Varesalget 2017 
 

Varesalget i 2017 er gået rigtig 

godt og har skabt grobunden til at vi 

i årene fremover fortsat kan inviterer 

vores gæster gratis ind i museet. 

 

Vi har lært at sortimentet skal 

være relevant og at det skal være i 

evig bevægelse – nye vare på hyl-

derne skal der til. Derfor har vi luk-

ket vores bogsalg og satset på de va-

regrupper som I efterspørger. 

 

Vi har tre nye PINs på hylderne: 

Flagpins DK/FN, DK/NATO og så 

en ny pins med FN mærket i lyse-

blå/guld. En Strikhue med veteran-

logo på. 

Og så arbejder vi på et nyt slips med 

Veteranlogoet på. 

 

Se hele vores sortiment på 

www.salg.fnmuseet.dk eller ring på 

4035 1333 og I skal være velkom-

men til at komme med ideer til nye 

ting og effekter I ønsker. 

 

 

Støt veteranarbejdet: 
 

Køb  

Dannebrogs Valmuen 

 

Pris: 40 kr. + porto 

heraf går de 30 kr. ube-

skåret til veteranarbejdet 

 

Et lille udkast af vare i webshoppen Priser, uden porto 

 

 
 

 Pin (Dannebrog/FN): 30 kr. 

 Veteranstrikhue: 100 kr. 

 Rygsæk m. veteranmærke: 150 kr. 

 Pin (Dannebrog/NATO): 30 kr. 

 Pin FN-mærke: 30 kr. 

 Revisortaske /indkøbsnet m. vete-

ranmærke: 50 kr. 

 Balkan Mindemedaljesæt: 225 kr. 

 Slipsnål og manchetknapper (sæt): 

150 kr.  

 Paradejakke: 625 kr. 

 Miniaturemedaljesæt Forsvarets 

Medalje For Udsendt i Internatio-

naltjeneste 1948-2009: 200 kr. 

http://www.salg.fnmuseet.dk/
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Person og familie 

støttemedlemmer 
Agger, Bent K., Randers C  

Aistrup, Benny, Svinninge  

Alsbo, Ruth, Ikast  

Alstrup-Nielsen, Torben, Skive  

Amnitzbøl Krusell, Jan, Galten  

Andersberg, Lennarth Riis, 

Klemensker  

Andersen, Søren Iver, Skanderborg  

Andersen, Eigil D., Bjerringbro  

Andersen, Niels, Odder  

Andersen, Toni G., Vejby  

Andersen, Erik, Vallensbæk Str  

Andersen, Bendt, Espergærde  

Andersen, Leonhard, Horsens  

Andersen, Jan B. og Magda, Ry  

Andersen, Jørgen, Hjørring  

Andersen, Tom, Hadsund  

Andersen, Hans Ole, Vemmelev  

Andersen, Jørgen Nyboe, Roskilde  

Andersen, Gert Lødrup, Ølsted  

Andersen, Per, Tranbjerg  

Andersen, Christian, Nykøbing M  

Andersen, Mogens, Rødovre  

Andersen, Karl Ladegaard, 

Brædstrup  

Andersen, Annelise, Ballerup  

Andersen, Martin, Tjele  

Andersen, Niels Verner, Skals  

Andreasen, Torben, Søborg  

Anker, Jonni, Allerød  

Antonsen, Ricard, Storvorde  

Asmund, Mogens, Aabenraa  

Asmussen, Lorenz, Christiansfeld  

Autzen, Finn, Hjørring  

Axelsen, Ib, Odder  

Bach, Preben, Gandrup  

Bach, Kirsten, Odense N  

Bache, K., Næstved  

Bagge, Søren Pletner, Hinnerup  

Bagge, Nils Ulrik, Jyderup  

Bak, Egon, Nordborg  

Bang, Anders, Hornslet  

Bartholomæussen, Finn, Hobro  

Bartnik, Knud, Ejstrupholm  

Bejer, Kristian, Havndal  

Beringskjold, A. L., Vordingborg  

Berlin, Poul, Rønne  

Berner, Bjarne, Glamsbjerg  

Bjerre, Torben, Solrød Strand  

Bjerrum, Erik, Brørup  

Bjoland, Magne, Rådal  

Bjørn, Preben, Grindsted  

Bjørnbæk Nielsen, Jesper, 

Bylderup Bov  

Blyme, Erik, Sakskøbing  

Born, Niels, Hillerød  

Brodersen, Palle, Bredsten  

Bryld, Henning Bering, Taastrup  

Bundgaard, Knud, København S  

Busk, Hubert, Helsingør  

Buur, Niels, Ryomgård  

Bæk, Hugo og hustru, Odder  

Bøttern, Rene Ganzhorn, 

Fredericia  

Bøvling, Hans, Frederikssund  

Carlsen, Margrethe og Hans, Vejle  

Carlsen, Henrik Tissot, Næstved  

Christensen, Egon Højris, Solbjerg  

Christensen, Elvin, Bolderslev  

Christensen, Orla L. og Birthe, 

Børkop  

Christensen, Tony, Assens  

Christensen, Erland, Hvidovre  

Christiansen, Ole, Klarup  

Christiansen, Ronny, Nørresundby  

Christiansen, Michael, Brovst  

Christoffersen, Henry L., 

Horslunde  

Clausen, Jørgen og Ellen, Thorsø  

Clausen, Per, Frederiksberg C  

Cramer, Jesper, Gilleleje  

Dalby, Leo, Litichoro, Grækenland  

Dall, Peter H, Sønderborg  

Dalsgaard, Jens Peter, Randers Sv  

Danefeldt, Leif, Otterup  

Danielsen, Arno, Eskildstrup  

Danielsen, Mogens, Brabrand  

Dannerfjord, Leif Rye, Odense S  

Degn-Andersen, Olav, Aarup  

Dehn Bang, Lone, Kirke Hyllinge  

Dinesen, Bente, Esbjerg N  

Dinesen, Harry Th., Øster-Assels  

Dinesen, Gunner Th., Esbjerg N  

Dokkedal, Jan, Haslev  

Dyrehauge, Hartvig, Ullerslev  

Ekman, Arne, Bagenkop  

Elmbek, Martin, Nykøbing F  

Elsman, John, Thisted  

Eriksen, Kjeld Juul, Øster-Assels  

Ethelberg, Brian, Esbjerg N  

Fabricius, Gunnar, Toftlund  

Filt, Allan, Tønder  

Foght, Hans Chr., Hedehusene  

Fogtmann, Freddy, Kerteminde  

Frederiksen, Leif og Lis, Hammel  

Frederiksen, Steen, Vordingborg  

Frederiksen, Mogens, Fredericia  

Frederiksen, Peder A.,  

Vallensbæk Str  

Frederiksen, Viggo, Horsens  

Funk, Jens, Tårs  

Garberg, Klaus, Rønne  

Graversen, Hans H., Brabrand  

Graversen, Per, Brøndby  

Gudmundsen, Bo, Århus  

Gundersen, Grete, Hjallerup  

Hagesen, W. Helmer, Skive  

Haglund, Torben, Handewitt, 

Tyskland  

Handskemager, Søren Lang, 

Lynge  

Hansen, Lars, Ebeltoft  

Hansen, Svend, Næstved  

Hansen, Svend, Korsør  

Hansen, Sten, Karup J  

Hansen, Jan Flemming, Køge  

Hansen, Mona og Hans, Løsning  

Hansen, Aage Johs., Gram  

Hansen, Anne Grete, Tørring  

Hansen, Kurt, Odense N  

Hansen, Arne Houlberg, Esbjerg Ø  

Hansen, Carl Peter, Skibby  

Hansen, Henning, Maribo  

Hansen, K. Faber, Vodskov  

Hansen, Lise, Brabrand  

Hansen, Erik, Holbæk  

Hansen, Erik T., Odder  

Hansen, Jens, Nærum  

Harder, Tommy, Stenløse  

Hartvig Andersen, Niels, Næstved  

Haugesen, Mogens, Frederikshavn  

Helgesen, Jørgen Erik, Horbelev  

Helsø, Jesper, Ølstykke  

Helver, Niels, Sindal  

Henningsen, Børge, Rønne  

Henriksen, Henry A, Skive  

Herum, Svend Aage, Væggerløse  

Hinrichsen, Per Lorenz, 

Vordingborg  

Hjelmager, Per, Tanzania  
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Hjortshøj, Henning, Vester 

Skerninge  

Holm, Jørgen Eilschou, 

Ringkøbing  

Holt Jessen, Per, Gråsten  

Hopwood, Katja, Ranum  

Horsted, Ebbe, Kruså  

Hou, Jens, Skanderborg  

Hougaard, Jens, Bjerringbro  

Hove, Vagn Erik, Stenløse  

Hove, Villy, Holstebro  

Hovgaard, Lars, Nykøbing F  

Hvenegaard Christiansen, Jørn, 

Vordingborg  

Hyldahl, Brian, Sunds  

Høg, Hans, Herlufmagle  

Høgh, Flemming, Bindslev  

Højbjerg, Aage, Skodsborg  

Ikast, Kaj, Gram  

Ilsøe, Peter, Nyborg  

Jacobsen, Per Hjortshøj og 

Annelise, Silkeborg  

Jacobsen, Lars Severin, Vejle  

Jacobsen, Flemming Dahm, 

Roskilde  

Jacobsen, Michael, Odense Sv  

Jacobsen, Palle, Frederiksberg  

Jacobsen, Leif, Frederikssund  

Jakobsen, Arne, Hornsyld  

Jakobsen, Ole Hjortshøj, Risskov  

Jensen, Erling, Korsør  

Jensen, Svend Erik, Herning  

Jensen, Jørgen Holmgaard, Vejle  

Jensen, Frank Kjeldsgaard,  

Harlev J  

Jensen, Jens Peder, Ansager  

Jensen, Poul, Ulfborg  

Jensen, Kurt "Fuzzy", Maribo  

Jensen, Birger Bo, Aalborg  

Jensen, Grethe og Ib, Nykøbing F  

Jensen, Kjeld, Eskilstrup  

Jensen, John Ole, Næstved  

Jensen, Kurt, Kalundborg  

Jensen, Jan Faber, Nyborg  

Jensen, Jørn Johannes, Bredsten  

Jensen, Torkild Lange, Løgstrup  

Jensen, Jens Jørgen, Holstebro  

Jensen, Gudmund Busk, Brørup  

Jensen, Bjarne Toft, Hobro  

Jensen, Søren og Susanne, 

Hedehusene  

Jensen, Hans Erik, Bjæverskov  

Jensen, Christian Thorup, Næstved  

Jensen, Mogens, Jyderup  

Jensen, Jens, Skanderborg  

Jensen, Sten og Bente, Hobro  

Jensen, Svend Erik, Farsø  

Jensen, Bent, Vejle  

Jensen, Bent, Årslev  

Jensen, Kaj B., Aabenraa  

Jepsen, Flemming, Køge  

Jespersen, Preben, Høng  

Johannsen, Jonni, Kruså  

Johansen, Frits, Risskov  

Johansen, Erik, Tommerup  

Juel, Søren, Hørve  

Justesen, Evald, Lille Skensved  

Jønson, Bodil og Frede, Svebølle  

Jønsson, Birger, Sydals  

Jørgensen, Jørgen Kjær, Vodskov  

Jørgensen, Poul Sloth, KBH V  

Jørgensen, Edith Holstener, 

Vordingborg  

Jørgensen, Hans Jørgen, Tørring  

Jørgensen, Leif, Maribo  

Jørgensen, Johs. Th., Aarup  

Jørgensen, Jens Morten, Viborg  

Jørgensen, Jens Morten, Viborg  

Jørgensen, Helge, Kirke Hyllinge  

Jørgensen, Sven Philip, Hørsholm  

Kamstrup-Jacobsen, R., Gentofte  

Kirel, Flemming, København Ø  

Kirkegaard, Jørn, Skanderborg  

Kjær, Jannik, Hundslund  

Kjær, Herluf, Kirke Hyllinge  

Kjær, Kaj Jensen, Hellerup  

Kjær Hansen, Birger, KBH K  

Kjærgaard, Henning, KBH V  

Klausen, Ib, Svendborg  

Klausen, Bjarne Therkel, Uldum  

Klausen, Erik, Viborg  

Klit, Jørn og Herdis, Silkeborg  

Knold, Jørgen Andersen, 

Middelfart  

Knudsen, Gert Thisted, Esbjerg V  

Knudsen, Susanne, Tylstrup  

Knudsen, Poul Erik, Rødby  

Knudsen, Knud, Ansager  

Knudsen, Kaare Hvass, 

København Ø  

Kohsel, Svend, Jerup  

Korshøj, Peder, Rødkærsbro  

Kovacs, Michael Arnold,  

Odense Nø  

Kragh, Poul, Storvorde  

Kristensen, Ernst, Hobro  

Kristensen, Knud Erik, Kongens 

Lyngby  

Kristensen, Ole Manstrup, 

Brønderslev  

Kristensen, Sigvald, Vejen  

Kristensen, Egon, Rødding  

Kristiansen, Peder Alsted, 

Ølstykke  

Kristoffersen, Karl, Nykøbing Sj.  

Krogh, Hans, Svendborg  

Kromose, Finn, Kokkedal  

Kræpping, Erik, Højbjerg  

Kulle, Alex, Strøby  

Kølby, Peter, Søborg  

Lambert, K. A., Ringsted  

Langballe, Paul, København Ø  

Lange, Maja og Wilhelm, 

Sønderborg  

Larsen, Frank, Stege  

Larsen, Finn B, Ishøj  

Larsen, Jørgen, Hornsyld  

Larsen, Poul Venbjerg,  

Erslev Mors  

Larsen, Thor Cuno, Regstrup  

Larsen, Mogens, Slangerup  

Larsen, Harald, Odder  

Larsen, H. From, Frederiksværk  

Larsen, Bent, Assens  

Larsen, A. K., Hvidovre  

Larsen, Aage, Faaborg  

Larsen, Knud B., Randers Nv  

Larsen, John, Juelsminde  

Larsen & Nielsen, Jørgen E. & 

Gudrun F., Odense N  

Lauridsen, Benny, Fredericia  

Lauridsen, John, Oksbøl  

Lauritzen, Bjarne Bundgaard, 

Hørsholm  

Laursen, Carl Chr., Hinnerup  

Laursen, John Søkær, Gedved  

Laustsen, Michael, Aalborg  

Lehn Toft, Carsten, Odense N  

Leimand, Jørgen Bo, Næstved  

Leuenhagen, Michael Quist, 

Tjæreborg  

Levisen, Gert, Frodba  

Lind, Elise, Ans By  

Lind Christensen, Jens, Haderslev  

Lindersgaard, Leif, Padborg 

Lohmann, Preben, Augustenborg  

Lorentzen, Kristian Pihl, Ans By  

Lund, Harley, Aabenrå  

Lund, Knud, Næstved  
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Lund, Jørn, Sønderborg  

Lundegaard Kjeldsen, Arne, 

Åbybro  

Lunding, Elmer, Nyborg  

Lykke, Jørgen, København Ø  

Lønborg, Jens Hvid, Viborg  

Madsen, Frank, Esbjerg  

Madsen, Gudmund, Næsteved  

Madsen, Aage, Silkeborg  

Madsen, Jens Hardy, Dragør  

Madsen, Palle, Borre  

Madsen, Jens, Odense S  

Madsen, Erik, Aalborg Øst  

Magnussen, Henrik, Virum  

Meyer, Jürgen S., Løgumkloster  

Mikkelsen, Åge K., Tjele  

Mikkelsen, Jens, Holstebro  

Mikkelsen, Vagn K. H., Harlev J  

Mikkelsen, Karl, Skævinge  

Mikkelsen, Ove, Skanderborg  

Mogensen, Anders, København Nv  

Moos, Christen, Padborg  

Mortensen, Egon, Næstved  

Mortensen, Poul, Allerød  

Mortensen, Sven, Værløse  

Morthorst, Knud Erik, Brørup  

Mosbæk, Claus, Skive  

Mosgaard, Kurt, Viborg  

Mouridsen, Jens P., Middelfart  

Munk, Niels Arne, Esbjerg V  

Munkholm Hansen, Kaj, Hobro  

Møller, Carl-Jørgen Christian, 

Vanløse  

Møller, Jacob W, Fårup  

Mølskov, Poul, Roskilde  

Neergaard, Bent, Skanderborg  

Neess, Svend, Ringkøbing  

Nehm, Helge, Frederiksberg C  

Nielsen, Thomas og Anna, Oksbøl  

Nielsen, Jesper Stengaard, 

Silkeborg  

Nielsen, Niels Anton, Ikast  

Nielsen, Kim K., Frederiksværk  

Nielsen, Hans Damgaard, 

Gredstedbro  

Nielsen, Stanley M., Skive  

Nielsen, Ebbe, Søborg  

Nielsen, Finn Pauli, Vejen  

Nielsen, John, Harboøre  

Nielsen, Johannes Chr., Tørring  

Nielsen, Jens A, Løsning  

Nielsen, Henning, Ebeltoft  

Nielsen, Willy, Nordborg  

Nielsen, Jens C, Holstebro  

Nielsen, Christian Nølsøe, 

Silkeborg  

Nielsen, Niels J., Lemming  

Nielsen, Ejvind, Hadsten  

Nielsen, Arno, Brønshøj  

Nielsen, Thøger Berg, Skive  

Nielsen, Ruben A., Vordingborg  

Nielsen, Vagn, Sakskøbing  

Nielsen, Henning, Gørlev 

Nielsen, Erik, Thisted  

Nielsen, J. B., Tønder  

Nielsen, Hans Jørgen, Bagsværd  

Nielsen, Finn, Hasselager  

Nielsen, S., Faaborg  

Nielsen, Ole, Bække  

Nissen, Christian, Vadum  

Nissen, Thorkild, Holsted  

Nordentoft, J., Slagelse  

Nygaard, Leif, Næstved  

Nørholt, Ole Bendt og Birthe M., 

Støvring  

Nørskov, Jens Erling, Kjellerup  

Obergaard, Per-Ole, Lystrup  

Olesen, Torben B., Bjerringbro  

Olsen, Kjeld, Eskildstrup  

Olsen, Vagn, Lejre  

Ottosen, Henning, Aarre  

Pagh, Mogens, Jyderup  

Pedersen, Johannes, Humble  

Pedersen, Ole Stokholm, Billund  

Pedersen, Niels Erik, Randers C  

Pedersen, Jørgen Fried, Holbæk  

Pedersen, Flemming E., Holsted  

Pedersen, Allan, Saxtorp, Sverige  

Pedersen, Søren, Hasle  

Pedersen, Jørgen, Brønderslev  

Pedersen, Rene, Brønshøj  

Pedersen, Hans Viggo, Kastrup  

Pedersen, Martin, Silkeborg  

Pedersen, Jens Eske, Hornslet  

Pedersen, Flemming, Bjæverskov  

Pedersen, Frede, Ikast  

Pedersen, Aksel, Risskov  

Pedersen, Erling, Slangerup  

Petersen, Evald, Høng  

Petersen, Sønnik Poul, Tønder  

Petersen, Erik Frank M. Kleist, 

København Sv  

Petersen, Verner, Kolding  

Petersen, Niels, Nicosia  

Petersen, Mikael Kongstad, Vonge  

Petersen, Benny, Juelsminde  

Petersen, Leif, Hedehusene  

Petersen, Viggo, Aabenraa  

Petersen, Jørgen, Nordborg  

Petersen, Keld, Aarhus N  

Petersen, Aage K., Charlottenlund  

Philipsen, Simon Jørgen, Glostrup  

Pihl Jensen, Hans, Nakskov  

Piil, Niels Ole, Tranbjerg  

Poulsen, John, Tølløse  

Poulsen, Erik, Sønderborg  

Preben, Sloht, Skive  

Qvist, Troels C., Rødekro  

Rasmussen, Henning, Hørsholm  

Rasmussen, Jan og Kirsten, 

Gadstrup  

Rasmussen, Vilhelm Torp, Skive  

Rasmussen, Kurt Folmer, Bogense  

Rasmussen, Stine, Sakskøbing  

Rasmussen, Jacob, Virum  

Rasmussen, Kim Wolff, Thisted  

Rasmussen, Jørgen Mathorne, 

Aabybro  

Rasmussen, Sten, Dyssegård  

Rasmussen, Flemming Ingemann, 

Gentofte  

Rasmussen, Verner, Rødby  

Rasmussen, Inge og Per A., 

Væggerløse  

Rasmussen, Helge, St. Heddinge  

Rasmussen, Søren, Korsør  

Rasmussen, Viggo, Sulsted  

Reedtz, Rasmus, Horsens  

Riis, Jørgen, Bjerringbro  

Ring, Christian, Store Fuglede  

Risager, Vagn, Allinge  

Rode, Jens, København Ø  

Rolin, Niels, Spøttrup  

Rosenørn, Charlotte, Gentofte  

Røn, Per Christian, Roskilde  

Rønberg, Kristian, Ansager  

Rønnow, , Australien  

Sandorf, Gorm Gerstenfeldt, 

Kastrup  

Scheerer, Werner, Grenaa  

Schjelde, Henrik, Eskilstrup  

Schmidt, Nis, Hvalsø  

Schmidt, L.C. Hans, Vadum  

Schmidt, Willi, Næstved  

Schneider, Peter, København N  

Schunck, Leif, Frederikssund  

Schwartz, Hans, Faaborg  

Selch, Egon, Christiansfeld  

Sennels, Erik, Aabenraa  
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Senniksen, Jytte og Preben, Asnæs  

Sewohl, Anker, Lundby  

Sigaard, Bent, Viborg  

Simonsen, Jens, Fredericia  

Simonsen, Hans, Juelsminde  

Skjøth, Anders, Sulsted  

Skree, Leo, Herning  

Skaarup, Jens, Vallensbæk St.  

Spangsø, Knud og Karin,  

Randers Sø  

John Jensen, H H Jensen, Padborg  

Stausholm, Palle, Hasselager  

Steenild, Karl Ole, Kruså  

Steffensen, Steffen V., Horsens  

Storm, Jens, Millinge  

Strunge, Hanne og Hugo, Taastrup  

Svendsen, Bernt, Karup J  

Svendsen, Georg, Faaborg  

Svendsen-Tune, A., Rungsted Kyst  

Søndergaard, Helle og Jens, 

Viborg  

Søndergaard, Poul, Skørping  

Sørensen, Poul, Lystrup  

Sørensen, Henning, Skive  

Sørensen, Birgitte R., Ishøj  

Sørensen, Søren S, Herfølge  

Sørensen, Børge, Nyborg  

Sørensen, Helle og Vagn, Rønne  

Sørensen, Jørgen, Jerslev  

Sørensen, Aase og Vagner, 

Horsens  

Sørensen, Jens Ole, Hedensted  

Sørensen, Kristian Bork, Aarhus N  

Sørensen, Leo, Grenaa  

Sørensen, Jan, Padborg  

Sørensen, Robert, Samsø  

Tamberg, Just, Vejle Øst  

Temmesen, Poul B., Odense S  

Terndrup, Henning, Frørup  

Thor, Edgar, Fårevejle  

Thuesen, Per S., Slagelse  

Tiede, Jan Henrik, Næstved  

Tommerup, Svenaage, Faaborg  

Tonsgaard, Mads, Redsted M  

Tornvig Christensen, Arne, 

Hørsholm  

Tranberg, Peter, Hellerup  

Valbæk, Ib, Thorsø  

Vang, Gunnar, Bramming  

Veicherts, Nicolas T, KBH Ø  

Veje, Randi, Rønne  

Vestergaard, Ernst, Tjele  

Vindekilde, Jens, København K  

Vistisen, Niels K, Thisted  

Warming, Klaus, Holstebro  

Weismann, Johnny, Frederiksværk  

Wernersen, John, Randers Nø  

Westergaard, Otto, Hørning  

Westergaard-Simonsen, Mette, 

Fredericia  

Westphal, Thorsten, Padborg  

Willumsen, Peer Jørgen, Søborg  

Winther, Per, Søborg  

Wrist-Knudsen, Flemming, 

Næstved  

Wulff, Ejvind, Hørve  

Würtz, Carlo, Augustenborg  

Wølke, Lars, Sønderborg  

Zeigermann, Finn, Esbjerg N  

Zeplin, Steen, Hellerup  

Ødorf, Stig, Espergærde  

Ølund, Erik, Malling  

Ørhem, Flemming, Glostrup  

Østergaard, P. E., Silkeborg  

 

FN Museets venner 
 

FN Observatørerne  
fra Syrien 

E-COY, UNPROFOR 4, 
Kroatien 

OBS RECCE, C-COY,  

Cypern hold 23, 24, 25 & 26 

Troldmandsforeningen,  

Kokkina 

Konstabelmessen,  

Varde kaserne, FN julefrokosten 

Kokkina hold 21,  

Cypern 

Charlie Klubben af 1989 

Veteran Rejser 2015 

B-COY,  

Cypern hold 55 og 56 

HQ CJTF OIR 2015 

 

 

 

Den flotte Jubilæumsmønt kan stadig købes i  

webshoppen – KUN 150 kr. pr. stk. + evt. porto. 
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FN Museet fejrede 

25 års jubilæum den 2. maj 2017 
 

Den 24. oktober 2016 sagde 

H.K.H. Prins Joachim uformelt ja til 

at være æresgæst ved FN Museets 

25-års jubilæum.  

Med inspiration i et møde mel-

lem Efterskolens leder og underteg-

nede allerførst i januar, efterfulgt af 

en foreløbig godkendelse fra DSI 

Frøslevlejren, blev linjerne lagt til 

vores jubilæum.  

Allerede i uge 2/2017 havde alle 

eksterne aktører sagt ja til at deltage 

og dermed var grunden lagt til en 

rigtig god dag. 

 

  

Der er sket meget på 25 år. En veloplagt og interesseret 

H.K.K Prins Joachim med museets 

næstformand Stig Ødorf. 

  

Flyvevåbnets F16 var placeret midt på 

græsplænen. Der var dagen igennem kø 

for at sidde i den. 

Chefen for Flyverstaben, nu Viceforsvars-

chef, forærede museet et maleri, med mo-

tivet ”Lost Wingman”. 
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En rigtig god dag i Frøslevlejren. Slesvigske Musikkorps musicerer. 

  

Efterskolens elever hjalp aktivt til hele dagen. Tattoo med Søværnets Tamburkorps 

  

Der var repræsentanter fra Forsvarets ledelse, Politiet, beredskabet og lokale politikkere. 

 

Tusinde – Tusinde TAK til Frøslevlejrens Efterskole, Forsvarets ledelse, Sles-

vigske Musikkorps, Søværnets Tamburkorps, GHRs Panserveteran Køretøjsfor-

ening, Check Point One, Flyvevåbnets Historiske Samling, alle vores gæster og 

ikke mindst vores kustoder og medlemmer. 

 

En særlig tak til efterskolens kok Rune – for en fantastisk buffet. 
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Foreninger og firma 

støttemedlemmer 

 

1aide2u.dk 

v/Sonnich Nielsen, 

Hadsten 

Acacia Blomster 

Frederikssund 

Amnitzbøl Marke-

ting, 

Væggerløse 

CS Afdeling 

Haderslev 

Cypernveteranerne 

v/ Erik T. Hansen,  

Odder  

DANCON træf 

Skive 

Danmarks Veteraner 

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 

"Sydøstjylland" 

Danmarks Veteraner 

"Sønderjylland" 

Danmarks Veteraner 

"Thy, Mors og Sal-

ling" 

Danmarks Veteraner 

"Viborg og Omegn" 

Danmarks Veteraner 

"Østjyderne" 

Finn’s Vinhandel, 

Esbjerg 

Folk og Forsvar, 

KBH V 

HKKF DANILOG 

Hærens Konstabel- & 

Korporalforening, 

Silkeborg 

Konstabelmessen 

Varde Kaserne 

NIVO, 

Oslo, Norge 

Politiets Blå Baretter 

 

 

Husk generalforsamlingen 

Lørdag d. 24. marts 2018, kl. 13.00. 
 

Scan QR-koden med din 

Smartphone og se indkaldelsen 
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Super støtter 
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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 

 

 

mailto:kasserer@fnmuseet.dk
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FN Museet’s mange ”blæksprut-

ter” 
 

Min kone og jeg har nu igen-

nem 17 år været kustoder på FN 

museet i Frøslevlejren. Det er en 

uge vi meget nødig vil undvære, da 

man får så mange oplevelser, med 

at tale med så mange gamle “ krige-

re “ og pårørende, til alle der har 

været udsendt, fra Den danske bri-

gade i Tyskland, Sinai, Gaza til Af-

ghanistan, Syrien og alle der bare 

har ligget som soldat i lejren. Det 

var dengang der var rigtige soldater 

til, som kunne vågne om morgenen 

med 5-10 cm. sne på tæppet. 

 

Resten af året hjælper vi muse-

et, ved at tage rundt til parader, 

åbent hus og jubilarstævner, med 

vores lille butik fra museet. 

 

 
 

Det er også en oplevelse, at 

komme til “Peacekeepers Day” på 

Kastellet, med så mange gamle FN 

soldater på en gang, der alle har 

glemt alle skavankerne. Sådan en 

dag, hvor man møder kammerater, 

som man ikke har set siden “af-

trædning” for 40-50 år siden, er 

humøret højt for alle. Gensyn efter 

gensyn og ordene: “hvor er han, 

ved du det“, gør at mange kommer 

hver gang, der sker noget der har 

med “veteraner” at gøre.  

 

 

 

Det sker jævnligt, at der er per-

soner som vil være støttemedlem på 

museet og hvis alle der læser dette 

siger: “jeg vil tegne et nyt støtte-

medlem“, vil det betyde, at vi kun-

ne gøre endnu mere, for at gøre 

museet til et sted alle ville se. Alle 

os der arbejder, som kustoder og 

andre steder, hvor det gavner muse-

et gør vores bedste. 

 

Hvis vi ikke ses i Frøslevlejren, 

ses vi måske de steder i Danmark, 

hvor FN Museet kommer i 2018. 

Dette er vores tanker og så glæder 

vi os, til at se en hel masse af jer på 

museet og ude i landet. 

 

Med venlig hilsen 

Bodil og Frede 
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Albanien-styrken var en succes 
 

Af forhåndværende forsvarsminister 

Hans Hækkerup 

 

Indsættelsen af den multinationa-

le styrke i Albanien bidrog til at 

stoppe den spiral af vold og kaos, 

der var under udvikling i Balkan 

landet. Styrken blev indsat på man-

dat fra de Forenede Nationer, og 

styrkens opgaver var klare. Den 

havde til opgave at beskytte interna-

tionale organisationers levering af 

nødhjælp til nødstedte europæere i et 

land, der var på kanten af totalt 

sammenbrud. l forbindelse med for-

længelse af styrkens mandat fik den 

også til opgave at skabe et sikkert 

miljø for gennemførelse af frie og 

demokratiske valg. 

Står resultatet så mål med de res-

sourcer, der blev anvendt? Svaret er 

efter min opfattelse et klart - Ja! 

Der brød ikke en borgerkrig ud i 

Albanien. Indsættelsen af beskyttel-

sesstyrken lagde øjeblikkelig en 

dæmper på urolighederne i landet. 

Vi undgik store flygtninge strøm-

me. Store dele af befolkningen nød 

gavn af den nødhjælp, der blev bragt 

ud under styrkens beskyttelse, og der 

blev gennemført valg uden større 

blodsudgydelser. Vi støttede OSCE's 

observatører, og de erklærede valge-

ne for demokratiske. Et valg, der har 

betydet, at der nu er en demokratisk 

valgt og af befolkningen accepteret 

regering i Albanien. 

 
 

Situationen i Albanien er fortsat 

ikke stabil, men udviklingen går i 

den rigtige retning. Takket være en 

hurtig indsats af alle vesteuropæiske 

lande. 

Vi nægtede at se på, at et lille eu-

ropæisk land gik i. opløsning. Den 

hurtige indsættelse af styrken har 

bidraget til at få skabt grundlaget 

for, at ro og orden i landet kan gen-

opbygges, og at styrken hurtigt har 

kunnet trækkes tilbage. Styrken var 

under politisk ledelse af en internati-

onal styrings komite sammensat af 

repræsentanter fra alle troppebidrag-

ydende lande og altså herunder også 

Danmark. Beslutninger i denne ko-

mite, der som minimum har afholdt 

et ugentligt møde, blev foretaget ef-

ter konsensus-princippet. 

Jeg tør ikke spå om, hvad det 

havde kostet og ikke mindst betydet 

af menneskelige lidelser, hvis det 

var kommet til borgerkrig i Albani-

en. 

Men de ca. 10,5 millioner kro-

ner, som det kostede Danmark at 

deltage i operationen, var et rimeligt 

dansk bidrag at betale for, at Albani-

en ikke sank ned i borgerkrigens 

rædsler.                  
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FMP - En rigtig succeshistorie 
 

Af major-R Jørn A. Nielsen, Hærens 

Operative Kommando 

Fundet i bladet Hærnyt 1998-1 

 

OSCE´s 1) indsats i Albanien er 

afsluttet. De danske styrker gennem-

førte deres opgave med succes. Men 

hvordan oplevede de danske soldater 

missionen, og hvilken betydning vil 

den få på længere sigt? 

Det første spørgsmål besvares 

gennem soldaternes korte beretnin-

ger under hjemrejsen. Det andet 

spørgsmål vurderes af forsvarsmini-

ster Hans Hækkerup. DANCON/-

ALBA 2) blev efter OSCE´s beslut-

ning om at indstille operation FMP4 
3) trukket ud af Albanien den 28. juli 

1997. 

Den danske styrke, der var under 

operativ kontrol af et fransk marine-

infanteriregiment, deltog med 57 

soldater formeret i DANCON, to of-

ficerer i regimentsstaben og en for-

bindelsesofficer til det italienske 

korps, som ledede missionen. 

DANCON var indkvarteret i havne-

byen Durres ved Adriaterhavet. 

 

Plan hjemtagning iværksættes 

Hærens Operative Kommando 

iværksatte i tæt samarbejde med de 

franske militære myndigheder pla-

nen for styrkens hjemtagelse. I følge 

planen skulle personellet sejle fra 

Durres til Brindisi i Syditalien sam-

men med franske marineinfanterister 

om bord på det franske amfibie-

krigsskib "Foudre"; herfra videre til 

Rønne med et dansk militærfly. Dog 

skulle 10 soldater, hovedsageligt 

personel fra NSE 4), flyve med 

franskmændene til Toulon i et fransk 

militærfly, idet vores materiel ville 

blive sendt dertil ligesom det franske 

materiel på et ro-ro-skib og derefter 

med jernbane fra Toulon til Oksbøl 

med forventet ankomst søndag den 

3. august. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chefen for DANCON, oberstløjtnant 

Søren Knudsen 

 
1) Organization of Security and 

Cooperation in Europe. 

2) Danish Contingent Albania. 

3) Forza Multinationale Protezione. 

4) National Support Element. 
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Her skal indskydes, at chefen for 

DANCON, oberstløjtnant Søren 

Knudsen med hjælpere skulle blive i 

Albanien til primo august for at re-

præsentere Danmark ved den »Cé-

rémonie de Clôture«, der var plan-

lagt afholdt i Durres, under hvilken 

borgmesteren havde meddelt, at han 

ville afsløre "une Plaque Commémo-

rative" og derved udtrykke byens 

hyldest til den fransk-danske enheds 

eksemplariske og professionelle ud-

førelse af arbejdet i form fuldendt 

samarbejde med de lokale myndig-

heder. Den 25.-26. juli blev alt grej i 

lejren pakket ned og bragt om bord 

på ro-ro-skibet; lejren blev gjort ren, 

og søndag den 27. juli gik mandska-

bet om bord på »Foudre«. 

 

Med C130 Hercules mod syd 

Hærens Operative Kommando 

besluttede, at en officer fra Presse- 

og Informationscentret skulle tage 

med Hercules'en til Brindisi, primært 

for at assistere ved pressedækningen 

og sekundært for at have "en mand i 

Brindisi". Det faldt i min lod at tage 

til Brindisi. 

Søndag den 27. juli kl. 10.00 let-

tede C-130'eren fra Flyvestation 

Værløse med dets 6 besætningsmed-

lemmer og artiklens forfatter om 

bord. 

 

»Godmorgen, Bornholm!« 

Den 28. juli kl. 06.35 ringede 

min telefon på hotelværelset i Brin-

disi: - Hallo, det er Bornholms Ra-

dio, er du klar om fem minutter, så 

går vi direkte på. - O.k., jeg er klar 

med sidste nyt som aftalt. 

Inden afrejsen fra Danmark hav-

de jeg aftalt med nyhedschefen på 

Bornholms Radio, at jeg løbende 

ville være til rådighed for » sidste 

nyt meldinger« til dens lyttere, hvor-

iblandt de pårørende til ALBA-

soldaterne var at finde. Kl. 06.42 

kunne bornholmerne i bedste CNN 

stil høre sidste nyt fra Brindisi og 

glæde sig over, at alt gik planmæs-

sigt. 

Klokken 09. 15 stod jeg på 

»Punta Riso«, en ydermole, der 

strækker sig tre kilometer ud i 

Adriaterhavet, klar til at modtage de 

danske ALBA-jenser. Pludselig arri-

verer fire biler med franske marinere 

- beach landing party. Hurtigt ud-

veksler vi informationer - alle er 

glade 

- vi har de samme oplysninger. 

Efter nogen forhandling med yderli-

gere tilkommende italienske office-

rer finder vi frem til, at der kommer 

fem italienske busser og to lastvog-

ne, som indledningsvis kører 73 

franske marinere og de 57 danskere 

til lufthavnen. 

 

Kl. 09.45 får vi øje på to skibe, 

»Foudre« og et følgeskib. Efter no-

gen manøvreren lægger »Foudre« til 

kaj ca. 200 meter inden for havne-

indsejlingen. Samtlige danskere på 

øverste dæk ser ud til at glæde sig til 

at komme i land efter 16 timers sej-

lads på Adriaterhavet. 
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Interviews inden afgang fra Brin-

disi  
Om end tiden var knap, lykkedes 

det at få enkelte kommentarer fra 

ALBA-jenserne, inden vi lettede fra 

Brindisi i C-130'eren. 

 

- Overkonstabel Frederiksen, hvor-

dan har du oplevet missionen i Al-

banien? 

- Rent nyttemæssigt er det lidt 

svært at sætte tal på. Og dog, der er 

da i det mindste blevet roligt, mere 

roligt end da vi kom. De, der har 

bedt om eskorte, har vi hjulpet igen-

nem. Ellers er tiden gået med cam-

parbejde og med franske eskorter, 

dvs. vi har eskorteret franskmænde-

ne rundt og ellers fået et så nogen-

lunde liv til at kører dernede. Friti-

den har jeg personligt brugt til en del 

vægt- og løbetræning, og så ellers 

set fjernsyn og video. Vi skulle være 

inden for lejren. Ikke noget med at 

bade, selv om Adriaterhavet og en 

skøn badestrand kun lå et stenkast 

fra lejren. Ikke noget med at lege 

turist i fritiden. Alt hvad vi har ople-

vet i landet, har været i forbindelse 

med løsningen af operative opgaver. 

 

- Major Schmidt. Hvordan er missi-

onen forløbet? 

- Det har været en ganske let 

mission - set fra et militært syns-

punkt. Det har jo ikke været en mis-

sion, hvor vi har været involveret i 

nogen militær konflikt. Vi har over-

våget gennemførelsen af et parla-

mentsvalg og så har vi sørget for, at 

den humanitære transport er kommet 

frem, som den skulle. Det har været 

meget nemt og uden de store pro-

blemer. 

 

- Har lokalbefolkningen været jer 

venlig stemt? 

- Jeg vil gerne sige, at den alban-

ske befolkning har været meget - 

imødekommende og meget venlige 

over for os. Der har slet ikke været 

nogen problemer. De har helt klart 

givet udtryk for, at vi var velkomne i 

deres land. Det samme med de loka-

le myndigheder. Vi har været meget 

glade for samarbejdet. Borgmesteren 

i Durres afslører en mindeplade over 

den fransk-danske bataljon den 1. 

august, og det er vi stolte over. 

 

Aforismer under hjemturen 

Hurra for danske aviser. På vej i 

flyet bredte der sig en næsten eufo-

risk stilhed, da jeg gav soldaterne 

søndagens aviser. Selv om aviserne 

var fra dagen før, kastede soldaterne 

sig over hver sin sektion. Pludselig 

sad 20 mand og læste avis, helt op-

slugt af hvad der var sket i Danmark 

i det sidste stykke tid. Men efter en 

times tid blev nogles øjne små, og 

man koncentrerede sig herefter om 

at sove, eftersom manglen på smarte 

stewardesser er meget udtalt i et C-

130. 

Vi passerede hen over Venezia. 

Det var utroligt smukt at se Lidoen 

med mange mindre både, som nær-

mest svæver rundt både udenfor og 

inden for Lidoen med skumsprøjt 

stående som hvide kaskader efter 

sig. Det var let at konstatere, at Ve-
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nezia er en meget lavtliggende by. 

Man kunne tydeligt se samtlige ka-

naler i hele området. Et meget fasci-

nerende syn på en dag, hvor sky-

dækket var tæt på nul - kun en smule 

adriatisk inspireret tåge lå spindel-

vævslet og gennemsigtigt henover 

Venezia. 

 

 

Under hjemturen blev der uddelt dan-

ske aviser. Selv om de var fra dagen 

før, bredte der sig en næsten euforisk 

stilhed blandt soldaterne. 

 

Også lnnsbruckdalen var et fa-

scinerende syn. Floden er nærmest 

mælkeagtig af silikater fra bjergene, 

udtrykt med andre ord; bjergene i 

opløst form. Det var et betagende 

syn -byerne- de snoede veje- hårnå-

lesvingene, og de allerhøjeste tinder 

stadigvæk med sne på. 

Et par timer senere er vi over 

Sydfalster, og vi sætterkursen mod 

Rønne. 

 

Ankomst og ophold i Rønne 

Ved ankomsten til Rønne Luft-

havn kl. 15.15 blev alle ved udstig-

ningen fra flyet budt velkommen 

hjem med håndtryk af chefen for 

Hærens Operative Kommando, ge-

neralmajor H.G.G. Grüner, chefen 

for Bornholms Værn oberst K.K. 

Pallesen og chefen for Trænregimen-

tet oberst B.G. Bagge. Herefter blev 

al bagage losset, og der blev tid til at 

hilse på de pårørende, der var mødt 

frem i stort tal. Et par interviews og 

pressekontakt kunne også nås inden 

den egentlige velkomstparade med 

uddeling af medaljer. TV2 og 

DR/Bornholm var på pletten. 

 

Hjemkomstparade og reception  
Chefen for Hærens Operative 

Kommando udtrykte sin glæde over, 

at alle var kommet godt og helskin-

det gennem de tre måneders tjeneste, 

og at alle havde udført deres arbejde 

til punkt og prikke fra fransk og al-

bansk side var der udtrykt megen 

tilfredshed med den danske indsats. 

- Jeres udsendelse til og indsats i 

Albanien er endnu et eksempel på 

den nye tids udfordringer og den 

fleksibilitet, der kræves af dansk for-

svar for at opfylde de mange nye 

krav, sagde generalmajor H.G.G. 

Grüner og sluttede sin tale med at 

takke de pårørende for lån af »Jeres 

soldat« til indsats for dansk forsvar 

samt for den store opbakning hjem-

me fra, som er nødvendig, for at 

soldaten kan løse sine opgaver opti-

malt.   
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Herefter overbragte han forsvarsche-

fens hilsen- Velkommen hjem og 

tillykke med medaljen. Bær den med 

stolt hed, som et godt minde om 

den indsats, l har ydet i Albanien og 

til gavn for Danmark. 

Efter medaljeoverrækkelsen 

holdt også Chefen for Bornholms 

Værn en kort tale, hvorefter alle til-

stedeværende blev inviteret til recep-

tion i den blå hangar. 

I forbindelse med receptionen fik 

jeg lejlighed til endnu et par inter-

views. Blandt andet talte jeg med tre 

"albatøser". 

 

- Hvem er l "alba tøser" egentlig? 

- Det er os, der har sendt vore 

mænd eller kærester til Albanien. Vi 

har været samlet tre gange, mens de 

har været væk. Vi har arrangeret 

skovtur, spisning og bowlingaften, 

og sådanne arrangementer kan vi 

klart anbefale andre pårørende at or-

ganisere altså tag og løb sammen 

helt uformelt og hyg jer sammen. Vi 

tre her har været kontaktpersoner. Vi  

 

startede med at lave en skovtur, som 

blev meget vellykket - sjov og hyg-

gelig. Det gav os et rigtig godt sam-

menhold. 

 

Pårørende til de danske soldater venter 

spændt på flyets ankomst til Rønne 

lufthavn. 

 

 

 

Medaljeparaden 

i Le Mans. Dan-

ske og franske 

soldater stod 

skiftevis side ved 

side, da den 

franske forsvars-

chef uddelte ”La 

Medalje Com-

mémorative” 

Foto: Carsten 

Buch. 
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- Konstabel T. Nielsen. Hvorledes 

oplevede du missionen og Albanien? 

- Særdeles godt. Civilbefolknin-

gen tog imod os med venlighed og 

åbne arme.  De ville meget gerne 

snakke med os, men det var der ikke 

rigtig mulighed for. Det kneb med 

det engelske. Vi prøvede også med 

tysk og diverse andre sprog. 

- Der er sket store forbedringer 

og forandringer, mens vi var der. 

Der er ikke så mange våben på ga-

derne, som der var, da vi kom der-

ned jeg synes, at vi løste mange op-

gaver dernede. Vi kunne måske have 

løst flere, hvis vi havde fået mandat 

til det. Men vi havde ikke mandat til 

at gøre alt det, vi gerne ville. Meget 

nødhjælp kom frem uden vores be-

skyttelse, fordi hjælpeorganisatio-

nerne vidste, at landet faktisk var 

sikkert. Men så kunne man måske 

have kørt ud og vist sig lidt mere 

over for civilbefolkningen i stedet 

for. 

 

- Har logistikken og forbindelsen til 

Danmark været i orden? 

-Jo, vi har da fået forsyningerne, 

og det er også gået rimelig hurtigt. 

Man kan godt mærke, at systemet er 

mere gearet til det nu, end det var på 

de første hold i Jugoslavien. Man 

kan mærke, det virker nu. Der sker 

selvfølgelig altid fejl det kan næppe 

undgås. 

Den 3. august kom følgemand-

skab og materiel med tog til Oksbøl, 

hvor de blev budt vel kommen af 

generalmajor H.G.G. Grüner og 

oberst B.G. Bagge. Også her blev 

der afholdt en parade og en recepti-

on, hvorunder de hjemvendte tildel-

tes Forsvarets Medalje.   

 

  

 

En FN-soldats forventninger 
 

Af overkonstablerne M. Raun og K. 

Jørgensen. 

Artiklen er fundet i Hærnyt 1992-1, 

tema.  

 

I Midten af februar fik vi en op-

fordring til at melde os som frivillige 

til den danske FN-styrke i Jugoslavi-

en. Da vi før har været udstationeret 

som FN-soldater på Cypern, lå der 

en chance for en ny udfordring, så 

selv med de få dages betænkningstid

  
Overkonstablerne M. Raun og K. Jør-

gensen. Foto: Claus Bonnerup/Fokus. 

 

gav det ikke noget problem at træffe 

beslutningen. 
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Den udfordring og spænding der 

ligger i noget, man intet kendskab 

har til, er den egentlige grund til at 

vi meldte os, det gælder såvel kultu-

relle og religiøse aspekter som mu-

ligheden for at få afprøvet, om ens 

uddannelse nu også kan bruges un-

der så ekstreme forhold, som vi uden 

tvivl vil møde i Jugoslavien. 

Men ventetiden er lang, og man 

får ingen informationer hverken fra 

FN-afdelingen eller regimenet. Er 

man med i styrken eller er man ikke? 

Kan man begynde at forberede sig? 

Der er jo meget, man gerne vil have 

ordnet, inden man skal være væk i 

længere tid. Men sådan skal det 

åbenbart være – spænding til sidste 

øjeblik. 

Mange tanker går på hvilke for-

hold, man kommer ud til. Hvordan 

ser befolkningen på FN-styrkernes 

tilstedeværelse? Hvordan ser landet 

ud? Er det virkelig så ødelagt som 

medierne fremstiller det? Hvis det 

er, hvilke forhold kommer man så til 

at bo under? Er der huse eller skal 

man bo i telte? 

Vi forventer, at det først og 

fremmest er tilstedeværelsen, der 

tæller. Vi er forberedte på, at der 

kræves meget arbejde. Alt skal byg-

ges op fra grunden og ikke som på 

Cypern, hvor alting var på plads. 

Hvordan bliver maden? Bliver 

det feltrationer, som man hører FN-

soldater i Irak/Kuwait har levet af i 

snart et år? Eller får man dansk 

mad? Kan man købe cigaretter og 

slik? 

Hvad med fritiden? Det skulle 

der jo gerne blive lidt af. Vi håber, at 

der bliver mulighed for at lægge uni-

formen, så man kan komme ud 

blandt befolkningsgrupper, der ikke 

er påvirket af FN-soldaternes tilste-

deværelse. Vi vil gerne se nogle af 

Jugoslaviens seværdigheder. Bare 

det at komme ud blandt andre men-

nesker har stor betydning, det kan 

være belastende at være sammen 

med de samme mennesker i ugevis. 

Vi håber også, at der bliver mulig-

hed for at få talt med FN-soldater fra 

andre nationer, se hvordan de arbej-

der, og måske opleve kammeratligt 

samvær mellem nationerne. 

 

Det bliver flot, når det bliver færdigt! 

Foto: Claus Bonnerup/Fokus 
 

Der vil altid være mange 

spørgsmål – måske får man svar på 

dem alle – måske ikke. Men spæn-

dende bliver det. 

Den ovenstående artikel er fundet i 

et ældre Hærnyt fra 1992.  

Bladets tema er: Udsendelse og 

klargøringen af de første FN-styrker 

til Jugoslavien i april 1992.  
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Historien om ”Den blå GD” 

Lånt fra hjemmesiden: 

www.armyvehicles.dk 
 

 I 1992 havde den danske batal-

jon i Kroatien (DANBAT UNPRO-

FOR) besøg af UNPROFOR Force 

Commander General Satish Nam-

biar. Efter besøget blev han eskorte-

ret til Bihacs militære lufthavn, 

hvorfra han fløj tilbage til FN's ho-

vedkontor i Sarajevo. På vej tilbage 

til den danske lejr blev eskorten (2 

Mercedes GD) fanget i en kamp 

mellem serbere og muslimer i byen 

Bosanska Krupa. 

 

 Soldaterne måtte tage dækning 

på det lokale posthus under en be-

skydning af byen. Heldigvis kunne 

de, komme til at ringe tilbage til lej-

ren og bede om hjælp. En rednings-

styrke blev samlet, og en pansret 

mandskabsvogn blev sendt til stedet 

for at afhente personellet. På grund 

af den kraftige beskydning blev de 

to GD'er efterladt. 

 Da soldaterne vendte tilbage for 

at få køretøjerne, var de blevet taget 

af en lokal serbisk politistyrke. Efter 

en tid, hvor bilerne var blevet spottet 

flere gange, samlede de danske styr-

ker en ny "redningsstyrke" og "over-

talte serberne" til at lade danskerne 

tage køretøjerne tilbage. 

 

 

Foto af Allan Snogdahl, Lille Skensved 
  

 Efter en periode blev køretøjer-

ne sendt tilbage til Danmark. Et af 

køretøjerne kan ses i vores udstilling 

på FN Museet i Frøslev. Hvor det 

andet køretøj er havnet, vides ikke. 

 

Foto af Henrik Clausen, København 
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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 Elmer Lunding 
Tlf.: 2144 4031, e-mail: elmer@lunding.nu 

Suppleant Steen ”Fynbo” Hansen 
Tlf.: 4222 1948, e-mail: steenfynbo@gmail.com   

  

Præsidiet 
Formand 

Næstformand 

Oberst Jens Hvid Lønborg 

Oberstløjtnant Per Lorenz Hinrichsen 

Rigspolitichefen Jens Henrik Højbjerg 
(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 

Oberst Niels Hartvig Andersen, Danmarks Veteraner 
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Den Danske Internationale Veteran Organisation 

Protektor H.K.H. Prins Joachim 
 

Niels Hartvig Andersen/Landsformand Danmarks Veteraner 

Danmarks Veteraner takker FN-museet og alle museets medlemmer for et godt veteran 

år i 2017. Det er dejligt at se, at det meget høje besøgstal ikke var en enlig svale, og det 

vidner om, at der fortsat er mange nye og gamle veteraner og deres pårørende og mange 

”civile”, der endnu ikke har set den fantastiske samling af minder fra de mange missio-

ner, som de danske veteraner har været udsendte i gennem de sidste 70 år. Også øko-

nomien tegner lyst, så det er naturligt, at Danmarks Veteraner og Veteranstøtten gerne 

vil fortsætte og udbygge det gode samarbejde i det nye år. Hvem vil ikke gerne være 

med til en succes? 

Det gør vi bl.a. ved fra 01. januar 2018 at lade FN-Museet stå for Landsforeningens 

indkøb og salg af alle vores foreningsmedaljer. Det sparer os for en masse arbejde, unø-

dig administration og giver forhåbentlig FN-Muset en god og stabil indtægt til gavn for 

os alle.  

Danmarks Veteraner glæder os til at være med til at indvie Informationscenteret i Ka-

stellet til efteråret, hvor FN-museet spiller en meget vigtig rolle i arbejdet med at finde 

de rigtige ting, finde de rigtige historier og få dem dokumenteret, så Informationscente-

ret kan blive endnu en stjerne på veteranhimlen. Respekt for det store arbejde, som FN-

museet også gør i denne sammenhæng. 

Danmarks Veteraner har med sine nu 3.177 betalende medlemmer aldrig været flere og 

det tager vi som et udtryk for, at vi er på rette spor med at forny os og indrette os til de 

specielle forhold, der hersker i dag på foreningsområdet. Vi kan sagtens blive flere og 

det gør vi bl.a. ved at tilbyde indmeldelsesåret ganske gratis, så vi kan overbevise nye 

medlemmer om, at kontingentet på kr. 380,- om året er givet godt ud. Vi kan sammen 

med Veteranstøtten tilbyde masser af aktiviteter i Danmark og i udlandet. Jeg vil derfor 

opfordre dig til at blive medlem af landsforeningen, hvis du ikke allerede er det. Så vil 

du kunne deltage i alle vores aktiviteter, parader og møder over det ganske land, samt 

modtage Danmarks eneste veteranmagasin Baretten, der udsendes 8 gange om året. Ve-

teranstøtten har heller aldrig gennemført så mange aktiviteter for veteraner, som det ske-

te i 2017 og vi fortsætter med at finde på nye spændende og udfordrende aktiviteter 

Vores nuværende 21 lokalforeninger fordelt over hele landet – og på Færøerne – og fle-

re er på vej, sikrer dig, at der er altid en lokalforening i nærheden af dig. Besøg gerne 

vores hjemmesider: www.danmarksveteraner.dk eller www.veteranstøtten.dk for nær-

mere oplysninger. Her kan du se vores mange fine aktivitetstilbud og her kan du også 

finde dine kontaktmuligheder til din lokalafdeling. 

Vi betragter museet som lidt af ”vores eget” – I fortæller på smukkeste vis alle vetera-

nernes historie.               
Med stor veteranhilsen  

Landsformand Niels Hartvig Andersen 

http://www.danmarksveteraner.dk/
http://www.veteranstøtten.dk/

