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OM DENNE UDGIVELSE Års-

skrift for FN Museet udgives en 

gang om året. Årsskriftet trykkes i 

800 eksemplarer og sendes ud til 

museets støttemedlemmer samt 

Forsvarets udsendte enheder. 
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FN Museet, Frøslevlejren 
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Tlf.: 7467 6855 

www.fnmuseet.dk 

Danmarks Internationale Veteranmuseum 
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Hilsen fra Museets Formand 
 

 

Af formand Per Amnitzbøl 

Rasmussen 
 

 

FN Museet i Frøslevlejren – 

Danmarks Internationale Veteranmu-

seum håber alle i og omkring museet 

har haft en god sommer. Det være sig 

de mange støttemedlemmer, alle ku-

stoderne og præsidiet samt besty-

relse. Kort sagt: alle dem som gør det 

muligt at bibeholde et flot og unikt 

FN Museum i Danmark.  

 

Med stor respekt vil jeg også 

gerne sende de bedste hilsen til alle 

vore ”historieskrivere” – alle jer der 

har valgt at gøre tjeneste i de nuvæ-

rende missioner – vore kommende hi-

storier og fundament i FN Museet – 

Danmarks Internationale Veteranmu-

seum.  

 

Museumsåret 2021 – 2022 

Nu hvor vi skriver september 

2022 kan vi se tilbage på hovedparten 

af et helt museums år, hvor der er sket 

en masse ting. Det meste af vinteren 

har vi brugt på at give museet et nyt 

ansigt ved indgangen. Samtidig har vi 

udnyttet H3 til at rykke rundt på det, 

som der ikke var plads til efter om-

bygningen. Alle der har besøgt FN 

Museet har kunnet opleve en stor ud-

videt kiosk, etablering af en cafe ved  

 

 

 

 

 

 

 

 

indgangen, flytning af Æres-

væggen og medaljerne samt Verdens-

kortet. 

 

Det har samtidig betydet at 

Feltpræsterne og Brigadeudstillingen 

har fået plads i H3. Der er også blevet 

plads til OIR-effekterne og begyndel-

sen på Baltikum missionerne. 

 

Besøgstal – salgstal – medlemstal 

De tre parametre vi måler os på, 

er ved at normaliserer efter de to sid-

ste år. Besøgstallene bliver omkring 

16.000 besøgende, hvor vi de sidste 

otte år har haft 17.000 gæster årligt. 

Det syntes godkendt.  

 

Salgstallene er godt på vej til et 

normalt år, med en lille stigning i 

ude-salget medens Veteranshoppen 

viser normale tendenser og hvor kio-

sken måske giver en gevinst grundet 

udvidelsen ar areal og præsentation af 

varerne. 
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Støttemedlemstallet er des-

værre vigende, men her kan vi alle 

være med til at gøre en indsats – skaf 

nye medlemmer! 

 

Generationsskifte 

Efter tolv et halvt år som for-

mand er tiden til nye kræfter også 

nået FN Museet. Den 8. oktober træ-

der jeg tilbage som formand, med 

tankerne på de mange ting vi til sam-

men har nået i de år.  

 

Bestyrelsen anbefaler at næst-

formanden Stig Ødorf vælges som ny 

formand. Stig har været næstformand 

i mange år og været udsendt mange 

gange for politiet. Det betyder også, 

at tidligere nævnte emne Per Kragh 

Dich, der i øjeblikket har sejlende tje-

neste, får bedre tid til opgaven frem-

over. Derfor anbefaler jeg samtidig at 

man i konstitueringen vælger Per 

Dich til næstformand. 

 

Personligt håber jeg, at få lov til 

fortsat at virke med varesalg og for-

nyelser i museet, uden på nogen måde 

at ”sidde i vejen” for den kommende 

bestyrelse.  

 

Fremtidens museum 

Vi har i 2022 slået rekord med dona-

tioner, så nu kan vi opdatere de fleste 

udstillinger som vi ønsker. Specielt 

med fokus på Balkan og missionskor-

tet. Derfor sender jeg en speciel tak til 

Veterancentret i Ringsted og Vækst-

fond NORLYS. 

 

Tak til samarbejdspartnerne:  

Mange fortjener en årshilsen og 

en tak for indsatsen i året der gik. Jeg 

vil tillade mig at fremhæve Danmarks 

Veteraner, Frøslevlejrens Efterskole, 

Monuments Komiteen på Kastellet, 

Forsvarets Museumskommission og 

Veteranstøtten. I har sammen med 

mange andre fortjent en stor tak for 

2021 – 2022. 

 

Bestyrelsens ønsker og forhåb-

ninger for 2023 går på at gøre det 

endnu mere attraktivt at besøge FN 

Museet, samt at udbygge antallet af 

de mange støttemedlemmer til mu-

seet. Vær med i en succes – skaf et 

nyt støttemedlem! 

 

En særlig tak til alle kustoder 

og frivillige: Jeg er fuld af beundring 

og respekt for jeres indsats. I har alle 

bakket fuldt op om denne sæson.  

Tak til vore støttemedlemmer, vore 

kustoder, vores præsidie og vores be-

styrelse. Og ikke mindst alle famili-

erne der står bag!  

 

Velkommen til museumssæson 

2023.  
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Hilsen fra formand for præsidiet
  

Af oberst Jens Hvid Lønborg 

Chef for Operationsstaben ved 

Forsvarskommando 
 

Fra præsidiet en stor tak og anerken-

delse for året der er gået, under stadig 

udfordrende forhold er det lykkedes 

at holde skruen i vandet for museet og 

alle de gode og stærke kræfter, der 

både direkte og indirekte har sørget 

for at vi ikke bare holder skindet på 

næsen, men også holder fremdrift så 

imponerende. 

 

Det er bestyrelsen og de mange 

frivillige der som sædvanlig har leve-

ret en kæmpe indsats og her en særlig 

tak til Per, der nu har valgt at træde 

tilbage som formand, vi har haft 

mange dialoger og gode snakke gen-

nem årene og altid med fokus på 

hvordan det går og hvordan vi kan 

forbedre og udvikle vores museum, 

Per har været en drivende og inspire-

rende kraft der heldigvis ikke forlader 

os helt, men gerne stadig vil hjælpe 

til. 

 

Hvis vi kikker uden for museet, 

så står vi i en helt særlig situation med 

krig i Europa, næsten ligegyldigt 

hvordan det udvikler og på et tids-

punkt ender, så vil det påvirke Dan-

mark i almindelighed og dansk For- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

svars i særdeleshed i de kommende 

mange år, og dermed også den histo-

rie der på sigt kan og skal fortælles 

om dansk Forsvar. På den lange bane, 

vil det også være en fortælling som vi 

skal have inden for murene på mu-

seet, for det vil operationer og missi-

oner udløst af den nuværende situa-

tion, som vil være det som vore sol-

dater vil blive indsat i, de næste 

mange år. Lige nu er det Letland for 

Hærens vedkommende, men også for 

Søværnet og Flyvevåbnet er der ope-

rationer og missioner i nærområdet 

og Arktisk i de kommende år, som vil 

være den historie om Forsvaret der vil 

præge de kommende årtier, hvis jeg 

skal give mit bedste bud. 

 

Jeg vil slutte med endnu en 

gang at sige tak til alle gode kræfter 

omkring museet og vi i præsidiet ser 

frem til det fortsatte samarbejde. 
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Afghanistan - Resolute Support 

Mission 

 

Danske soldater underviser elever på officersskole i Afghanistan. Foto: Forsvaret. 

 

Artikel er fundet på Forsvarets hjem-

meside. 

 

Fra 2015 til 2021 bidrog For-

svaret til NATO-missionen Resolute 

Support og løste opgaver i og om-

kring Afghanistans hovedstad Kabul. 

I alt var 14 hold af sted på missionen. 

Formålet med Resolute Sup-

port Mission var at styrke afghaner-

nes evne til at varetage deres egen 

sikkerhed. Missionen var ikke en 

kampmission, men den fokuserede på 

træning, rådgivning og støtte til af-

ghanske sikkerhedsstyrker og andre 

nationale institutioner. 

Danmark bidrog til Resolute 

 

Hundefører med hunden Otto på opgave 

i den afghanske base ved Hamid Karzai 

International Airport. Foto: Forsvaret.  

Support med officerer ved missio-

nens hovedkvarter, et sikrings- og 

eskortebidrag, en styrke fra militær-
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politiet, der udgjorde politimyndig-

heden i Kabuls internationale luft-

havn - Hamid Karzai International 

Airport og to hunde med førere fra 

Flyvevåbnet. Det danske bidrag om-

fattede desuden nationale støtteenhe-

der.  

I perioder har Danmark også 

haft kommunikationsspecialister - et 

såkaldt Deployable Communication 

Module - udsendt til Resolute Sup-

port missionen. Bidraget var dog ud-

sendt direkte under NATO og var 

derfor ikke en del af det danske bi-

drag til Resolute Support missionen.  

I 2015 var det danske helikop-

terbidrag i Mazar-e Sharif en del af 

Resolute Support. Det afsluttede sin 

opgave i september 2015. 

 

Missionen forstærket i flere om-

gange 

Den danske styrke i Kabul var 

fra begyndelsen på omkring 80 mand, 

men blev udvidet to gange. I 2016 be-

sluttede regeringen at forstærke Re-

solute Support med 16 soldater, så bi-

draget voksede til omkring 100 

mand. Da hold 8 afløste hold 7 i fe-

bruar 2018 kom antallet af soldater 

op på omkring 155. 

Målet med forstærkningen var, 

at styrke danskernes rådgivning af 

deres afghanske samarbejdspartnere. 

For at en rådgiver kunne få succes 

krævede det, at de fik opbygget et til-

lidsforhold til afghanerne. Men råd-

giverne var de på grund af sikker-

hedssituationen i Kabul afhængige af 

eskortesoldaterne. Derfor var det pri-

mært eskortekapaciteten, der blev ud-

videt, så mangel på eskorte ikke blev 

en begrænsning for rådgiverne.  

  

 

Soldater fra det danske militærpoliti no-

terer og melder, hvis lejrens soldater og 

ansatte ikke overholder lejrens restrikti-

oner for smittespredning. Foto: Forsva-

ret.   

 

Resolute Support påvirket af co-

vid-19 

Covid-19 pandemien påvirkede 

de sidste tre hold danske soldater i 

Afghanistan. Restriktioner og be-

grænsning af smittefare var en del af 

hverdagen fra Resolute Support hold 

12, der ankom til Kabul i februar 

2020.  

Rådgiverne måtte gå over til at 

vejlede deres afghanske samarbejds-

partnere over telefon for at begrænse 

smittefaren. Mange af danskerne 

havde opgaver i forbindelse med for-

bedring af undervisning på den af-

ghanske officersskole i Kabul, men i 

april sendte skoleledelsen alle kadet-

ter hjem.  

Eskortestyrken fik nye opga-

ver, fordi der som følge af aflyste mø-

der næsten ikke var behov for eskor-

tekørsel i Kabuls gader. Soldaterne 

indgik i stedet i Resolute Supports 

beredskabsstyrke. 12. maj og 2. no-

vember 2020 var der terrorangreb i 
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Kabul, og den danske beredskabs-

styrke rykkede ud. Danskerne kom 

dog ikke i kamp, men løste sikrings-

opgaver, mens afghanske specialstyr-

ker nedkæmpede terrorristerne.  

 

Kadet nummer 5000 

I juli 2020 var smitten i Afgha-

nistan kommet så meget under kon-

trol, at de ældste kadetter på officers 

skolen kunne vende tilbage 

igen. Det betød, at de danske rådgi-

vere på officersskolen i september 

2020 kunne fejre en vigtig milepæl, 

da kadet nummer 5000 var færdigud-

dannet. Efter syv års indsats reduce-

rede danskerne og andre nationer de-

res støtte til skolen og overlod det til 

deres afghanske kolleger at føre ar-

bejdet videre.  

 

 

NATO overdrager i maj 2021 New Kabul Compound til de afghanske sikkerhedstyr-

ker. Foto: Forsvaret. 

Hold 14 delt i to 

Covid-19 situationen medførte, 

at soldater ved afrejse og tilbage-

komst til Afghanistan skulle i en lang 

karantæne. Det betød, at det ikke læn-

gere var muligt for soldaterne at tage 

på leave. Derfor besluttede Forsvaret, 

at hold 14 skulle bestå af et hold Alfa 

og Bravo, der skulle udsendes i kor-

tere tid, frem for de normale seks må-

neder.  

 

Exit fra Afghanistan 

Netop som hold 14B i april 

2021 tog over fra hold 14A kom den 

endelige beslutning om, at USA og 

NATO ville trække sig ud af Afgha-

nistan og lukke Resolute Support. 

Den 27. april nedhalede en dansk sol-

dat Dannebrog ved Resolute Sup-

ports hovedkvarter i Kabul og marke-

rede dermed afslutning på næsten 20 
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års dansk indsats. Soldaterne fik til 

opgave at pakke de danske lejre ned 

og rydde op. De sidste danske solda-

ter fra Resolute Support kom hjem til 

Danmark 23. juni 2021. For dansker-

nes vedkommende foregik tilbage-

trækningen i god ro og orden uden tab 

eller kamphandlinger.  

 

Taleban tager magten 

Mens Resolute Support var i 

Afghanistan kunne den afghanske re-

gering og militæret holde Taleban 

stangen. Efter NATO og USA’s tilba-

getrækning gik der kun nogle uger, 

inden Taleban uden stor modstand 

indtog Kabul og overtog magten i Af-

ghanistan. 

Talebans hurtige magtoverta-

gelse betød, at den danske regering

 

 
 
Foto fra evakueringen af afghanere, der har samarbejdet med danske myndigheder, 

fra Kabul i Afghanistan til Islamabad i Pakistan. Evakueringen foregik i et Hercules-

taktisk-transportfly. Foto: Rune Dyrholm / Forsvaret 

 

besluttede at evakuere afghanere, der havde haft et tæt samarbejde med danske 

styrker eller med den danske ambassade. Der var en risiko for, at Taleban ville 

hævne sig på afghanere, som havde et nært samarbejde med vestlige styrker.  For-

svaret fik til ordre at lave en såkaldt NEO - Non Combatant Evacuation Opera-

tion. Indsatsen foregik 16-25. august og 1071 afghanere blev evakueret i Her-

culesfly.  
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Veteranshoppen.dk 
FN Museets to primære indtægtskilder er, vore fantastiske støttemedlemmer og 

så salget i kiosken, veteranshoppen og arrangementssalget. Alle de midler går 

ubeskåret til drift og udvikling af FN Museet. 

Så hver gang du handler med os, hvad enten det på museet, i veteranshoppen el-

ler hvor du møder os, er du med til at støtte FN Museet. 

Herunder et par eksempler på vores bredde sortiment, lige fra beklædning, over 

medaljer, mærker, pins til støttemedlemskaber! 

Har du gode ideer til nye ting så sig endelig til. 

   
 

 
 

 

 

 

Åbningstider i 2022 
 

FN Museet er åbent 
 

Fra d. 12. februar til d. 31. oktober 
Fra kl. 09.00 – 17.00 

 
Naturligvis med gratis adgang 
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Fysioterapeuterne på Jutlandia  
Artikel er lånt af:  

Danske Fysioterapeuter 

Holmbladsgade 70, 2300 KBH S 

https://www.fysio.dk 

Fysioterapi kom til at spille en 

vigtig rolle på hospitalsskibet Jutlan-

dia under Korea-krigen. Det var især 

respirationsterapien, der fyldte fysio-

terapeuternes arbejdsdag.  

Under Koreakrigen (1950-

1953) ydede Danmark humanitær 

støtte til den amerikansk-ledede FN-

koalition, der var i krig med Nordko-

rea og dets støtter i Sovjetunionen og 

Kina, ved at udsende M/S Jutlandia 

som hospitalsskib. Hospitalsskibet 

var den danske regerings bidrag til De 

Forenede Nationers aktion i Korea. 

Der var 350 sygesenge og tre operati-

onsstuer på skibet og en lille special-

indrettet fysioterapiklinik. De fleste 

patienter var amerikanske eller kore-

anske marinesoldater, men der var 

også indlagt civile. 

De fleste havde mange læsio-

ner, men takket være nyudviklede 

skudsikre veste, var læsionerne ikke 

så alvorlige, som man så dem under 

2. verdenskrig. 

 

Fysioterapeut Anna Conrau var med, da hospitalsskibet Jutlandia sejlede sin første 

togt. De fleste patienter var sårede soldater, men der var også civile. Her ses hun sam-

men med to koreanske børn.  

https://www.fysio.dk/
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Jutlandia foretog tre togter i 

årene mellem 1951-1953. På hver tur 

var der ansat en fysioterapeut, der ar-

bejde fra syv morgen til seks aften. 

Fysioterapeut Anna Conrau var 

med på første togt. Hun ses på foto-

grafiet med to krigsskadede korean-

ske børn. 

Opgørelse over behandlinger 

 

Fysioterapeut Vibeke Ahrens var med 

på Jutlandias tredje togt. Mange af pa-

tienterne var sengeliggende, men Vi-

beke Ahrens havde også etableret en 

lille klinik, hvor hun kunne tage imod de 

mere mobile patienter. 

Fysioterapeut Vibeke Ahrens 

var med på tredje togt og var også 

med til at pakke sammen, da våben-

hvilen blev underskrevet i juli 1953. 

Under sit ophold opgjorde hun 

de behandlinger, som hun gav fra 20. 

september 1952-16. oktober 1953. 

Det blev til i alt 3433 behandlinger til 

de indlagte patienter og 820 behand-

linger til hospitals- og skibsbesætnin-

gen. 

Mange af de sengeliggende pa-

tienter fik respirationsfysioterapi 

flere gange dagligt og de oppegående 

fik behandling på en lille fysiurgisk 

klinik på 3. dæk. Klokken 17 fik pati-

enterne aftensmad, og så havde Vi-

beke Aheren tid til at føre kontrol. 

Sidst på aftenen fik patienterne igen 

besøg af Vibeje Ahrens, der gav re-

spirationsterapi, inden de skulle sove. 

Den fysiurgiske klinik var ud-

styret med kortbølgeapparat, en sti-

mulator og forskellige remedier til fy-

sioterapi som trisser, stave til stav-

gymnastik og bolde. 

Men det var ikke kun behand-

lingen, der betød noget for patien-

terne.  En af Vibeke Ahrens patienter, 

som var 19 år, råbte tilhende: "Come 

and hold my hand". Til det skriver 

Vibeke Ahrens: "Det viser jo tydeligt, 

at menneskelig kontakt og forsåelse 

er lige så vigtig en del af behandlin-

gen som faglig kunnen". 

Vibeke Ahrens har beskrevet 

sine oplevelser på Jutlandia i forenin-

gens jubilæumsskrift fra 1993. Her 

fortæller hun om den store sorg, der 

ramte alle på skibet, når raskmeldte 

soldater blev sendt tilbage til fronten. 
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Person/familie støttemedlemmer 
 

Agger, Bent K., Randers C  

Alstrup-Nielsen, Torben, Skive  

Amnitzbøl Krusell, Jan, Galten  

Andersberg, Lennarth Riis, 

Klemensker  

Andersen, Søren Iver, Skanderborg  

Andersen, Eigil D., Bjerringbro  

Andersen, Niels, Odder  

Andersen, Erik, Vallensbæk Str.  

Andersen, Bendt, Espergærde  

Andersen, Tom, Hadsund  

Andersen, Hans Ole, Vemmelev  

Andersen, Jørgen Nyboe, Roskilde  

Andersen, Gert Lødrup, Ølsted  

Andersen, Christian Rolighed, 

Nykøbing M  

Andersen, Hans Jørgen, Torsås  

Andersen, Henning, Kerteminde  

Andersen, Martin Vallø, Herfølge  

Andersen, Ole, Regstrup, Sj.  

Andersen, Niels, Christiansfeldt  

Andersen, Hans Christian, Herfølge  

Andersen, Karl Ladegaard, 

Brædstrup  

Andersen, Annelise, Ballerup  

Andersen, Martin, Viborg  

Andersen, Niels Verner, Skals  

Andreasen, Mark, Herning  

Andreasen, Torben, Søborg  

Andresen, Bjarne, Riisskov  

Anker, Jonni, Nyborg  

Asmund, Mogens, Aabenraa  

Asmussen, Lorenz, Christiansfeld  

Autzen, Finn, Hjørring  

Axelsen, Ib, Odder  

Bach, Preben, Gandrup  

Bach, Kirsten, Odense N  

Bache, K., Næstved  

Bagge, Nils Ulrik, Jyderup  

Bak, Egon, Nordborg  

Bakke, Troels, Risskov  

Bang, Anders, Hornslet  

Bartholomæussen, Finn, Hobro  

Bartnik, Knud, Ejstrupholm  

Bejer, Kristian, Havndal  

Berlin, Poul, Rønne  

Bertram, Rene, Frederiksberg  

Bixby, Brian, Brønshøj  

Bjerregaard, Paw, Kalundborg  

Bjerrum, Erik, Brørup  

Bjoland, Magne, Rådal  

Bjørn, Preben, Grindsted  

Bjørnbæk Nielsen, Jesper,  

Bylderup Bov  

Bjørndal, Per, Fredericia  

Born, Niels, Hillerød  

Bruhn, Tommy, Holstebro  

Brusen, Viggo, Sunds  

Bruun, Søren, Nykøbing F.  

Buhl, John, Hals  

Bundgaard, Knud, København S  

Burmeister, Jan, Kalundborg  

Buur, Niels, Ryomgård  

Bæk, Hugo og hustru, Odder  

Bøttern, Rene Ganzhorn, Fredericia  

Bøvling, Hans, Frederikssund  

Carlsen, Henrik Tissot, Næstved  

Carlsen, Niels Ludvig, Hornslet  

Carstensen, Poul, Ranum  

Christensen, Egon Højris, Solbjerg  

Christensen, John, Vinderup  

Christensen, Orla L. og Birthe, 

Børkop  

Christensen, Erland, Hvidovre  

Christiansen, Ole, Klarup  

Christiansen, Ronny, Nørresundby  

Christiansen, Steen, Skævinge  

Christoffersen, Henry L., Horslunde  

Clasen, Jørgen, Løkken  

Clausen, Per, Frederiksberg C  

Clausen, Jørgen og Ellen, Hammel  

Dall, Peter H, Sønderborg  

Danielsen, Arno, Eskildstrup  

Dannerfjord, Leif Rye, Odense S  

Danmarks Veteraner "Mors", Skive  

Dehn Bang, Lone, Kirke Hyllinge  

Dich, Per Krag, Farum  

Dinesen, Willy Vagn, Svendborg  

Dinesen, Bente, Esbjerg N  

Dinesen, Harry Th., Øster-Assels  

Dinesen, Gunner Th., Esbjerg N  

Dokkedal, Jan, Haslev  

Dreyer, Kristian, Nordborg  

Dyrborg, Hanne, Nykøbing M  

Dyrehauge, Hartvig, Langeskov  

Elsman, John, Thisted  

Erichsen, Tommy, Viborg  
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"Nordsjælland" 
 

Danmarks Veteraner 

"Nordvest" 
 

Danmarks Veteraner 

"Nordsjælland" 
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Politiets Blå Baretter 

Aarhus samvirkene 

soldaterforening 
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  mobilepay 21431 (husk navn og adresse) 
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regnr. 5394 kontonr. 0441137 (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 enkeltper-

soner 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
http://www.fnmuseet.dk/
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Danske soldater i Suez 

 

Dokumentariske optagelser af danske soldater på vej til udsendelse i Suez som 

fredsbevarende styrker. Filmen viser formentlig afrejsen fra Danmark af de første 

styrker til Italien med amerikansk transportfly og ombordstigningen på Swiss 

Air-flyet i Italien mod Egypten under lokal mediebevågenhed. Flyet aflaster den 

danske proviant i Egypten, og de danske soldater finder sig til rette blandt de 

andre FN-tropper. 

I 1956 udsendte FN for første gang en bevæbnet fredsbevarende styrke ved navn 

UNEF (United Nations Emergency Force). Flere nationer skulle bidrage til denne 

styrke, som skulle fungere som en fredsbevarende stødpude mellem Israel og 

Egypten og sikre Israel mod fremtidige fedayeen-angreb fra Sinai og Gaza. Dan-

ske og norske soldater var med og rykkede fra Suez-kanalen mod grænsen til 

Israel og indgik derefter i ti år i den såkaldte Gaza-styrke. 12.000 danske soldater 

deltog i forlængelsen af Suez-krisen og den israelsk-fransk-britiske indrykning 

ved Suez i FN's fredsbevarende mission. De første udsendte danske soldater var 

almindelige værnepligtige jenser, og disse blev i maj 

1957 erstattet af hvervede professionelle soldater i resten af styrkens udsendelse. 

Blandt de udsendte var styrker fra Jydske Ingeniørregiment. I 1967 blev FN-styr-

ken udvist af Egypten. 

 https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/film/danske-soldater-i-suez 
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eFP hold 5 
Public Affairs Officer, Nikolaj Thide 

D. 11. marts deployerede det 

danske bidrag til eFP (enhanced For-

ward Presence) i et chartret fly fra 

den militære del af Karup lufthavn til 

Amari Airport nær Tallinn. Det er det 

femte hold Danmark sender afsted til 

Estland. 

 

Forinden havde chefen for Jyd-

ske Dragonregiment, oberst Anders 

Poulsen, og forsvarsminister Morten 

Bødskov hver især holdt en kort af-

gangstale til os med opmuntringer, 

formaninger og ikke mindst en tak fra 

det politiske niveau. 

 

Efter få timers flyvning kunne 

vi se Estlands sneklædte landskab un-

der os. 

 

 
 

På den estiske flyvestation 

Amari, blev vi budt velkommen af 

den danske ambassadør til Estland, 

Kristina Miskowiak Beckvard. 

JMTO, (Joint Movement Transpor-

tation Organisation), havde gjort et 

godt forarbejde og efter navneopråb,  

satte vi os ind i de ventende 

busser og kørte til kasernen i Tapa. 

 

Dagen efter blev der afholdt en 

parade for overtagelsen af missionen 

fra det franske bidrag i eFP. Men som 

konsekvens af krigen i Ukraine, er 

der en markant troppeforøgelse og for 

første gang siden eFP begyndelse, 

indgår der nu både et dansk og et 

fransk kompagni i den britiske eFP 

kampgruppe. 

 

Vi er godt indkvarteret i vores 

egen bygning, på Tapa Kaserne, og 

det er en stor fordel.  

Bygningen er virkelig godt ind-

rettet med indkvartering, kontorer, 

bade- og toiletfaciliteter og sauna. 

Der er et træningsrum og derud over 

et KFUM velfærdsrum, hvor Åse 

Merete og Birgitte er rigtig søde til at 

holde kaffen varm og ikke mindst 

bage kager, her kan soldaterne slappe 

af med TV, PlayStation og alminde-

lig gammeldags bræt og kortspil og 

om søndagen holder feltpræsten 

gudstjeneste her. Vi har endvidere en 

læge og en sygeplejerske som holder 

til ved det britiske infirmeri, - når de 

ikke er i felten som en del af ambu-

lance og forbindepladsen.   

 

eFP hold 5, - Udgøres af en 

kampenhed, et mekaniseret infanteri-

kompagni, Vikingkompagniet fra 

II/JDR, forstærket med en finskytte-

sektion og en artilleriobservatørsek-
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tion, et logistikdetachement (LOG-

DET) og et nationalt større element 

(NSE), der udover har vi en forbin-

delsesofficer og befalingsmand til 1. 

Estiske Brigade, vores næstkomman-

derende indgår samtidig som næst-

kommanderende i den britiske kamp-

gruppe. Endelig har vi Chef DAN-

CON eFP, oberstløjtnant Peter Els, 

der sammen med kontingentbefa-

lingsmanden, en efterretningsofficer 

og presseofficeren er placeret i eFPC, 

hovedkvarteret i Tallinn. 

 

Det Nationale Støtteelement, 

NSE, står for den operative og strate-

giske logistik i Estland. De sørger for 

at binde logistikken sammen mellem 

depoterne i Danmark og Estland. Det 

indebærer bl.a. at sende personel og 

gods frem og tilbage. NSE understøt-

ter DANCON med en lang række af 

servicefunktioner, der giver Viking-

kompagniet og Logistikdetachemen-

tet ro til at fokusere på deres taktiske 

opgave 

 

Logistik Detachementet en lille 

logistikenhed og de har en reparati-

onssektion med mekanikere, der kan 

reparerer alle typer køretøjer. Der er 

en sanitetssektion med en pansret am-

bulance samt en forbinder plads, hvor 

der kan ydes nødkirurgi til sårede sol-

dater. En bjærgningsgruppe til at 

trække køretøjer fri, hvis de ikke kan 

komme fri med egen hjælp. Til sidst 

er der en transportgruppe, der i pans-

rede lastbiler transporterer vand, die-

sel, mad og andre forsyninger frem til 

de forreste enheder. 

De første uger gik selvfølgelig 

med at indrette os i de nye faciliteter, 

men allerede efter to uger skulle Vi-

kingkompagniet gøre klar til at stå i 

beredskab for den britiske eFP kamp-

gruppe. Den første beredskabsalar-

mering klarede de fint og kompagniet 

stod klar til kamp på rette sted inden 

for tidsfristen. 

 

I marts måned var stadigvæk 

sne og frostgrader i Estland, og det 

benyttede Vikingkompagniets in-

struktører til at gennemføre vinter-

træning for det meste af kontingentet. 

Det store højde punkt var selvfølge-

lig, at soldaterne en efter en skulle 

tage et frisk søbad, - efter at der var 

savet hul i isen. Efter at soldaten var 

dukket op til overfladen igen, skulle 

soldaten anmode om tilladelse til at 

trække sig op af vandet. Denne øvelse 

for at demonstrerer over for instruk-

tørerne, at de havde fået ro på ånde-

drættet og var i selvkontrol. 

 

Vikingkompagniet og Logi-

stikdetachementet indgår i den briti-

ske eFP kampgruppe under 1. estiske 

brigade. På grund af den samlede sik-

kerheds situation har både englæn-

derne og franskmændene valgt at 

styrke kampgruppen yderligere, så 

eFP kampgruppen består af i alt otte 

kompagnier under kommando af en 

britisk oberstløjtnant fra 1. Royal 

Welsh Battalion. 

Med så mange enheder fra tre 

forskellige nationer er det naturligvis 

vigtigt, at man får øvet sammen. 
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Øvelsen BOLD DRAGON blev gen-

nemført fra 7. til 15. april og her blev 

eFP kampgruppen testet og efterføl-

gende certificeret af 1. estiske Bri-

gade. Certificeringen blev fejret med 

fællesspisning, med burgers og kage 

for hele kampgruppen og i dagens an-

ledning blev den restriktive ”Two 

can” alkoholpolitik hævet til ”Four 

can”. 

 

 
Gravet ned og klar til kamp 

 

Når vi ikke deltager i øvelses-

aktiviteter med kampgruppen har 

især Vikingkompagniet med dele af 

Logistikdetachementet mulighed for 

at deltage i øvelser sammen med 

esterne. Det har både omfattet øvelser 

med den estiske 2. brigade, der ud-

danner værnepligtige, og med 1. Esti-

ske brigade der er den stående styrke, 

senest var vi en tur i Adazi til en 24 

timers brigade. I Adazi fik nogle af os 

også mulighede for at hilse på NFP  

beredskabsbataljonen der ligger i lejr 

her. 

 

I 2021 var II Panserinfanteriba-

taljon/ Jydske Dragonregiment Dan-

marks beredskabsbataljon i NRI 

(NATO Readiness Initiative). Og i 

den periode indgik der et kompagni 

fra 1. Estiske Brigade, - og det er det 

kompagni, som Vikingkompagniet 

ofte øver sig sammen med. På den 

måde vedligeholder vi de gode relati-

oner til esterne, som allerede i 2020 

blev opbygget hjemme i Danmark 

under forberedelserne til NRI bered-

skabet. Vi deler rigtige mange stan-

darder og principper med esterne, så 

integrationen og samarbejdet er utro-

lig enkelt. 

 

Der har været en del besøg fra 

Danmark, og her nævner vi lige et par 

højdepunkter.  
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Statsminister Mette Frederiksens besøg ved DANCON eFP-5, marts 2022 

 

Statsminister Mette Frederik-

sen og de fire partiledere bag den nye 

forsvarsforligsaftale var på besøg på 

Tapa Kaserne i marts. Statsministe-

ren mødtes med sin estiske kollega, 

premierminister Kaja Kallas, der har 

nogle meget klare budskaber vedrø-

rende, hvad hun og Estland betragter 

som truslen fra Rusland. Vi fik vist 

dem rundt i vores bygning. De fik 

også mulighed for at ridse deres 

navne i ruden til KFUM-soldater-

hjemmet, en ældgammel tradition, 

som har fulgt med os rundt i alle mis-

sionsområderne. Og så fik de smagt 

den hjemmebagte kage og talt med 

mange af soldaterne. 

 

Under besøget talte alle seks 

politikere til hele DANCON og roste 

herunder soldaterne, for den store og 

vigtige indsats. Besøget sluttede med 

et pressemøde, hvor alle fem danske 

politikere svarede på spørgsmål fra 

dansk og international presse. 

 

Interforce er en organisation, 

der har til formål at knytte Forsvaret 

og erhvervslivet i Danmark tættere 

sammen. En Interforcedelegation på 

ca. 50 deltagere besøgte os i april. Be-

søget blev ledet af Chefen for Hær-

kommandoen, generalmajor Gunner 

Arpe Nielsen, det var tydeligvis en 

stor oplevelse for deltagerne at møde 

og tale med soldaterne i forbindelse 

med det Static Display, der var opstil-

let til lejligheden. 

Pressen har også været forbi i 

flere omgange, sidst i forbindelse 
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med eFP femårsdag, som blev fejret 

på Tapa Kaserne med en stor parade 

med hele eFP kampgruppen 12. maj. 

 

 

 

 

   

 

eFP INFO BOKS  

På baggrund af den ændrede sikkerhedspolitiske situation i Europa efter Rus-

lands ulovlige annektering af Krim-halvøen i marts 2014, besluttede medlems-

landene i NATO ved et topmøde i juli 2016 at øge alliancens tilstedeværelse i 

Baltikum og Polen, med etableringen af NATO enhanced Forward Presence 

(eFP). 

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskræk-

kelses- og forsvarsprofil ved at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet 

og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium. 

I maj 2017 besluttede et bredt flertal i Folketinget at bidrage med et dansk kon-

tingent (DANCON) på ca. 200 soldater til NATO’s fremskudte tilstedeværelse 

i Baltikum og Polen. 

DANCON består i øjeblikket af 221 soldater fordelt på tre stabselementer i tre 

forskellige hovedkvarterer; et mekaniseret infanterikompagni forstærket med 

en finskyttesektion fra Jydske Dragonregiment samt en observationssektion fra 

Danske Artilleriregiment; og et logistikdetachement, et nationalt støtteelement 

og en militærpolitistation fra Trænregimentet. 

Tilsammen har vi fået til opgave at afskrække Putin fra at invadere Estland - 

og dermed NATO - samt at vise alliancesolidaritet med esterne.  
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Af Danmarks Veteraners Lands-

formand Niels Hartvig Andersen 

 

Onde tunger spørger mig en 

gang i mellem: ”Om tiden ikke er lø-

bet fra FN-museet?”, men det kan jeg 

hurtigt og klart svare nej til. 

FN-Museet er fortsat et fyrtårn inden-

for veteran- og museumsverdenen.  

Danmarks Veteraner og Vete-

ranstøtten ville have svært ved at nå 

ud til alle de ”kunder” rundt om i lan-

det, som FN-Museets omrejsende bo-

der giver mulighed for. Mere end 40 

forskellige steder stiller de gode fri-

villige op dag efter dag, weekend ef-

ter weekend. Imponerende. Der bli-

ver fortalt mange veteranhistorier og 

der bliver solgt meget sand fra Sa-

hara. Og der kommer forhåbentlig 

lidt mønt i kassen, sammen med nye 

indmeldelser i Danmarks Veteraner. 

Og så bliver der professionelt henvist 

til Veterancenteret eller respektive 

kommuners veterankoordinatorer. Et 

meget vigtigt indspil i det samlede 

veteranarbejde. 

Danmarks Veteraner vil gerne 

hermed takke FN-Museets ildsjæle 

for den altid velvillige hjælp, som vi 

får gennem året. Det være sig med at 

udfærdige et diplom, sende en medal- 

 

 

 

 

 

 

 

je med ultrakort varsel, somme tider 

ALT for sent, hvorfor vi så kan mø-

des fysisk på en parkeringsplads 

rundt om i landet og udveksle varer. 

Tak for den store hjælp, som FN-Mu-

seets gode frivillige altid stiller op 

med, når vi har de store parader i Ka-

stellet eller andre steder i landet. 

Uden Jeres hjælp, gode idéer til løs-

ning af ofte umulige opgaver, ville 

det være svært for os at gennemføre 

arrangementerne. 

Jeg vil varmt anbefale læsere af 

dette Årsskrift til at melde sig ind i 

Danmarks Veteraner via vores hjem-

meside, men også anbefale FN-Mu-

seet at bruge Danmarks Veteraners 

hjemmeside, Nyhedsmail og Face-

book-side, når der skal meddeles godt 

nyt eller nye guider skal søges. Det er 

mange tusinde læsere/følgere, som på 

denne måde gratis kan følge det store 

frivillige arbejde på og omkring FN-

Museet. 

Inde i Kastellet i København er 

Den Danske Internationale Veteran Organisation 

Protektor H.K.H. Prins Joachim 
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det med FN-Mussets forbillede lyk-

kedes at få et etableret et frivilligt 

Guide-korps af veteraner, som kan 

hjælpe Informationscenteret med 

rundvisninger m.m. I øjeblikket er 

der 10 frivillige, som også arbejder 

tæt sammen med” Kastelsrotterne”, 

som er frivillige, der laver rundvis-

ninger om Kastellets fantastiske hi-

storie. Inde i Informationscenteret, 

som kan besøges virtuelt, hænger der 

en takkeplade over dem, som har væ-

ret bidragsydere til etableringen af In-

formationscenteret. Her er Danmarks 

Veteraner nævnt, sammen med FN-

Museet, som har leveret mange vig-

tige små og store indslag til historie-

fortællingen. 

Ved sidste møde i Monuments-

komiteen kunne den aftrædende for-

mand, tidligere Forsvarschef, general 

Jesper Helsø fortælle, at han ved et 

besøg på FN-Museet var blevet op-

mærksom på, at der her var et opslag 

om Danmarks deltagelse i Nepal. Det 

vidste generalen ikke og havde indtil 

da ikke kunnet finde noget om den 

mission i det ellers meget store mate-

riale, som var baggrunden for at få 

alle landene, som Danmark har haft 

personel udsendt til, navne på Minde-

muren. Så, hvis det ikke havde været 

for FN-Museet, ville der have været 

en historisk fejl på Monument for 

Danmarks Internationale Indsats si-

den 1948. 

FN-Museet er også et af de få 

steder i Danmark, som har en minde-

væg om JUTLANDIA. Det værdsæt-

ter skiftende ambassadører for Repu-

blikken Korea, da denne danske ind-

sats stadig betyder og fylder meget 

for Sydkorea. Det markeres fortsat to 

gange om året ved Langelinie af Dan-

marks Veteraner og ambassaden, 

med Dannebrog, FN-flaget, kranse-

lægning, taler m.v.  

 

Der er også en udstilling om JUT-

LAND på den Sydkoreanske Ambas-

sade i København, som kan åbnes for 

gæster efter anmodning. 

Som medlem af FN-Museets 

Præsidium ser jeg frem til det kom-

mende år, hvor præsidiet forhåbent-

ligt igen kan samles et par gange om 

året og udveksle gode ideer og høre 

godt nyt fra FN-Museet. Og evt. 

hjælpe med løsningsforslag til nogle 

af de udfordringer, som FN-Museet 

måtte støde på. 

Så læsere kan forhåbentlig give 

mig ret i, at veteranverdenen IKKE 
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kan undvære FN-Museet og dets fri-

villige. 

Lad mig til slut takke den afgå-

ende formand for FN-Museet, Per 

Amnitzbøl Rasmussen for et langt, 

godt, udfordrende, sjovt og effektivt 

samarbejde, både professionelt og 

personligt. Sammen har vi gjort en 

forskel. Respekt og tak. 

Til den nye formand vil jeg øn-

ske alt muligt held og lykke. Jeg glæ-

der mig til det kommende samar-

bejde. 

Med venlig veteranhilsen og 

ønsket om en god og hyggelig gene-

ralforsamling 

 

 

Irakmission i vente efter velover-

stået øvelse 
Endnu et hold af soldater tager snart til Irak for at bidrage til NATO Mission 

Iraq (NMI). 

 

Soldater afsøger en vej for nedgravede sprængladninger før de fortsætter. Foto: Tue 

Skals / Forsvaret.  

Af Forsvarskommandoen – fundet på forsvarets hjemmeside 

Øvelsesterrænet i Jægerspris har hele ugen dannet ramme for Mis-

sion Rehearsal Exercise (MRX). En 
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sidste udfordrende øvelse for solda-

terne, inden de tager til Irak til sep-

tember. 

  Under øvelsen skal soldaterne, 

der kommer fra Slesvigske Fodregi-

ment i Haderslev, gennemføre en 

række handlebaner, hvor de bliver te-

stet i deres evne til at imødegå mod-

standerens virkemidler, som vejside 

bomber, indirekte ild og håndtering 

af sårede. 

  Soldaterne blev på den sidste 

øvelse blandt andet udsat for forskel-

lige scenarier, hvor de skulle finde og 

neutralisere improviserede spræng-

ladninger (IED), som fjenden har 

skjult langs ruten, hvor soldaterne kø-

rer

. 

  
Soldaterne og deres instruktører, der tidligere har været udsendt til missionen i Irak, 

evaluerer efter gennemførelse af en handlebane. Foto: Tue Skals / Forsvaret 

 

Ikke en kampmission 

Når soldaterne lander i Irak bli-

ver de en del af NATO Mission Iraq, 

der har hovedkvarter i den ameri-

kanskledede Union III-lejr midt i 

Bagdad. Her fra bliver deres primære 

opgave at eskortere rådgivere sikkert 

rundt i området. 

  Det danske bidrag til NMI støt-

tes af det danske kontingent (DAN-

CON) i Union III samt et nationalt 

støtteelement på Ali al Salem Air 

Base i Kuwait. 

  Danmark har stor erfaring i at 

operere i Irak, og har gennem de se-

neste 20 år opbygget en stor viden og 

erfaring i at rådgive og uddanne 

udenlandske styrker. De sidste par år 

har dog været udfordrende grundet 

den globale pandemi. På trods af 

disse omstændigheder går missionen 

i Irak fremad. 

  

NMI lederskab fra Danmark til 

Italien 

Forsvaret havde fra november 

2020 til maj i år ledelsen af hele 

NMI-missionen. Det var en kræ-

vende opgave, der kunne løses på 

baggrund af mange års erfaring i in-

ternationale operationer - blandt an-

det i Irak. Ved at overtage ledelsen af 

NMI bidrog Danmark aktivt til, at 

Irak på sigt selv kan stå for egen sik-

kerhed og bekæmpelse af terrorisme. 

 Ledelsen af NMI er den 10. maj 

i år blevet overdraget til Italien. 
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Bestyrelsen 
Formand Per Amnitzbøl Rasmussen 

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

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

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

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

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

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

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

Suppleant Per Krag Dich 

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

Suppleant Jørgen Bue Madsen 
Tlf.: 4014 1284, e-mail: bueog fyhr@msn.com 

 
 

Præsidiet 
Formand 

Næstformand 

Oberst Jens Hvid Lønborg  

Oberstløjtnant Per Lorenz Hinrichsen 

Rigspolitichefen Thorkild Fogde 

Generalmajor Flemming Mathiasen 

Brigadegeneral Peter Kølby Pedersen 

Oberst Kurt Bache 

Oberst Kurt Mosgaard  

Oberst Palle Mikkelsen 

Kommandør Kristian Haumann 

Landsformand Niels Hartvig Andersen, Danmarks Veteraner 
 
 
 

Ambassadører 
Robert K. Jakobsen - Lorenz Asmussen - Bent Agger -  Jørgen Fried Pedersen 
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SOLDATER- 

 


