
Frøslevlejren den 21. marts 2015 

Årsberetning 2015 

Rekordernes år 
Alt er gået op i en højere enhed i sæsonen 2014. Alt er næsten lykkedes til punkt og prik-
ke. Vi startede med en engangsekstra-bevilling på 100.000 kr., så vi kunne lave gratis ad-
gang til museet, hvilket betød en tredobling af besøgstallet til 17.015 gæster. 

Så startede vi en webshop som går stille og solidt, sammen med en markant øget turne 
med udesalget i anledning af Hærens 400 års jubilæum, hvilket har betydet en flerdobling 
af museets omsætning. 

Også 50-året for udsendelse af de første FN soldater til Cypern, og de deraf afledte arran-
gementer og jubilæumsudstilling, har haft uvurderligt betydning for årets resultat.  

Når det lykkedes så godt, er det fordi vores kustoder og frivillige har udvist stor vilje til at 
give en hjælpende hånd med. Uden dem kunne det ikke virke.  

Hvorfor gik det så godt: 
Når det er gået over al forventning skyldes det, at vi har fået et FN Museum som de besø-
gende i stor udstrækning roser og taler meget anerkendende om – Vi har et godt produkt, 
vi har et flot og unikt museum. Det har stor betydning for os i fremtidens arbejde med at 
øge antallet af støttemedlemmer og i vurderingen af vores ansøgninger, om støtte til mu-
seet. 

Museumsåret marts 2014 – marts 2015 kronologisk: 
 
Besøgstallene: 
Besøgstallet på de 17.015 gæster skyldes helt overvejende at de kunne komme gratis ind. 
Derfor har vi også enstemmigt i bestyrelsen besluttet at vi fortsættere i 2015, selvom vi 
ikke endnu har finansieringen hertil, med det formål at opnå 20.000 gæster. Besøgstallet i 
museets satellitudstilling i barak H3, skønnes at være det samme som på selve museet. 

Støttemedlemmer: 
Vi havde ved udgangen af 2014 450 personlige støtte, 42 familie-støtter, 30 forenings-
støtter og 9 Super-støtter. Det er en tilgang i kroner fra 144.000 til 147.000 kr. En svag 
men sikker stigning. 

Kustoder: 
Vi har et solidt antal kustoder og nye og lidt yngre er kommet til. De står i kø for at få ”de-
res” uge. Det tegner godt, men vi ved også at fødekæden skal fornyes, selvom de trofaste 
gør det godt. Alle ugerne i 2015 er booket nu. Tak for det. 

Økonomi: 
Vores økonomi er opdelt i to grupper. Dels FN Museets drift, der omfatter selve forenin-
gen, bygningerne og alle udstillingerne og så dels FN Museets Souvenir & Varesalg (kio-
sken). Kassereren vil redegøre detaljeret herfor, men jeg vil da godt afsløre at vi har en 



balance på ca. 300.000 kr. og et overskud på ca. 27.000 kr. på driften. Det er lidt bedre 
end tidligere! 

I varesalget er der sket mirakler. Dels har vi startet en webshop med mere end 365 eks-
peditioner det første år og en omsætning på ca. 60.000 kr. Kundekredsen tælle geografisk 
DK, GB, S, N, SF, AUT og CAN. Dog mest her fra landet. 
Så er vores udesalgs arrangementer steget til ca. 110.000 kr. i omsætning. Vi har her del-
taget i over 22 arrangementer rundt om i landet. Vores kiosk har genereret et mere salg til 
en total på ca. 150.000 kr. Og så har indstiftelsen og salget af Cypern 50-års mindemedal-
jen givet en god omsætning. 

I alt er vi gået fra ca. 140.000 kr. i 2013, til nu næsten 385.000 kr., heraf et overskud på 
ca. 46.000 kr. i 2014. 

Overtagelse af varesalget fra De Blå Baretter: 
Som tidligere annonceret har museet overtaget DBB Varesalg og hermed indgået en aftale 
med DBB om en økonomisk afvikling over 5 år på varesalget. Vi har allerede nu været i 
stand til at afslutte handlen og skylder således ikke DBB noget, samtidig med at alle vare 
på hylderne og lagret er betalt. 

Vores varelager – som er betalt – er opgjort pr. nytår til dels ca. 20.000 kr. souvenir, teksti-
ler med mere og dels ca. 22.000 kr. i beholdning af medaljer – altså ca. 42.000 kr. 

Møder med mere: 
Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder og vi har deltaget i møder med DSI Frøslevlejren, DSI 
PR-udvalg og Danske Hærmuseers Forening samt Forsvarets Museumskommission.  

Øgede åbningstider: 
I et forsøg på at skabe øgede besøgstal har vi besluttet at øge sæsonen med fire uger. Vi 
åbner en uge tidligere på sæsonen og lukker en uge senere. Samtidig har vi haft åbent i 
uge 7 og 8, hvilket i år har givet mere end 500 gæster i vinterferien. 

Hjemmesiden: 
Vores hit på hjemmesiden er steget til 7.200 i 2014, hvilket er en stigning til det tredoble. 
Her er vores nye webshop naturligvis en af årsagerne, men den øgede opmærksomhed 
omkring museet og de mange nye gæster, indvirker også. Det er faktisk 20 om dagen. 

VIP besøg: 
Det planlagte besøg af H.K.H. Prinsgemalen i juli måned måtte desværre aflyses grundet 
protektors vigende helbred. Vi håber på god bedring og en ny dato i år. 
 
Der har været aftalt at chefen for Marinestaben KA Frank Trojahn skulle besøge museet, 
men det er blevet udsat indtil videre.  
Til gengæld har vi for 14 dage siden haft besøg af Forsvarsminister Nicolai Wammen, Han 
havde til afgift – nej i tilgift taget Skatte-minister Benny Engelbrecht med.  
Det blev et meget vellykket besøg hvor vores hovedbudskaber gik rent ind:  
- en hjælp til den frie entre er velkommen  
- vores ønsker om, at det offentlige vil bruge FN Museet – det mener vi at vi sagtens kan 



stå på mål for.  
Forsvarsministeren skrev i gæstebogen: ”Tak for det store og vigtige arbejde med at for-
tælle og formidle historien om Danmarks og vores udsendtes store indsats rundt om i ver-
dens brændpunkter.  
I gør det fremragende! Sign. Nicolai Wammen, Forsvarsminister”. 

Der er aftalt et besøg af Rigspolitichefen sidst i maj måned. 
Sammen med Årsskriftet er der gået nye invitationer ud. Vi tror på at des flere VIP-besøg 
des mere anerkendelse til FN Museet. 

Spændende besøg og kontakter: 
I august kom der en mail fra Sydkorea. De skulle til at åbne et FN Museum og ville gerne 
se hvordan vi gjorde, så vi havde besøg en hel dag og udvekslede erfaringer og ideer. 
En tysk phd-studerende, som laver et filmprojekt om Balkan, kunne vi hjælpe med privat-
klip fra Bosnien, til hendes projekt. 
En russisk samler af militære mærker har også fået et frisk pust fra museet og KSO. 
Det betyder at vi også er interessante uden for Danmark. 

Nye tiltag: 
I sæsonen 2014 startede vi med at udvide udstillingen om Ocean Shield i H3, derudover 
har vi lavet en helt ny jubilæumsudstilling om 50-året på Cypern. En udstilling som fik pre-
miere i Kastellet på Peacekeepers Day og den er i dag flyttet til museet som særudstil-ling. 

Til sæsonen 2015 har vi koncentreret os om at påbegynde opdate-ringen af politiudstillin-
gen og opdaterer missionstavlerne i indgan-gen og så en opdatering af præstetavlerne. 
Vi arbejder videre med Politiudstillingen og så har vi kontakt med KFUM Soldatermissio-
nen om en særudstilling. 

Præsidiet: 
Allerførst hjertelig velkommen til dig Jens. Vi er glade for at du har påtaget dig formand-
skabet for museets præsidium. At du så sidder lige i hjertet af den Værnsfælles Forsvars-
kommandos operationer, gør det ikke mindre kedeligt at have dig med. 

Og bestyrelsen har udnævnt Lorenz Asmussen til Ambassadør for FN Museet. Tak for dit 
mangeårige arbejde for museet og velkom-men til ambassadørflokken. 
Først på ugen meddelte så Bent Agger, at han grundet private forhold ikke havde mulig-
hed for at være hjemmefra, hvorfor han trækker sig fra præsidiet. Bestyrelsen har derfor 
valgt også at udnævne ham til ambassadør for FN Museet – om han vil! 
 

Her blev Knud Spangsø og Gert Thisted Knudsen dekoreret. 

 

Fremtidens udfordringer: 
Først og fremmest gælder det om at skaffe grundlag for året gratis adgang til museet – et 



grundlag som gerne skulle varer ved i årene fremover. 
DSI har startet et udviklingsprojekt sammen med en stor donor, om fremtidens Frøslevlejr. 
Der har været afholdt et par få møder – ellers er alt hemmeligt overfor os – men en pro-
fessionel arbejds-gruppe har dog identificeret to problemstillinger: Dels er der ingen fælles 
markedsføringsmæssige tiltag og dels tillægges et enkelt museum den fulde årsag her til. 
Vi følger slagets gang. 

Så er museet blevet spurgt, af Monumentet for Danmarks Internationale Indsats på Kastel-
let, om vi ville medvirke til at indrette et informationscenter på Kastellet om Monumentet. Vi 
har selvfølgelig sagt ja. Alene det nye elektroniske materiale, der skal udarbejdes, kan 
komme os til gode. Vi er stolte over at være spurgt! 

Tak: 
Et sådant forenings år kan ikke fungerer uden gode venners hjælp. Derfor tak til vores 
samarbejdspartnere De Blå Baretter, Veteran-centret, Kammeratstøtteordningen og 
Hjemmeværnsmuseet. 
Tak til alle vores bidragydere, kustoder, præsidiet, bestyrelsen og ikke mindst alle ægte-
fællerne til vores utrættelige kustoder. 

Ser vi tilbage: 
Så har vi tredoblet besøgstallene. Vi har næsten tredoblet omsætningen. Vi har fordoblet 
overskuddet. Vi har øget antallet af støtte-medlemmer. Vi har øget åbningsperioden. Vi 
har øget kendskabet til FN Museet. 
Vi er gået så meget frem, at det næsten bliver umuligt at fastholde de gode resultater. 

Derfor vil jeg nu bede jer alle om at medvirke til, at fastholde de gode resultater – sammen 
kan vi godt! 

Med disse ord vil jeg gerne overlade min beretning til generalforsamlingen. 

 
Per Amnitzbøl Rasmussen 
formand 
 
 

 

 

 


