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Nytårshilsen fra Museets 

Formand 
  
Af formand 

Per Amnitzbøl Rasmussen 

 

FN Museet i Frøslevlejren  
– Danmarks Internationale Vete-

ranmuseum 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 

vores ”historieskrivere” – alle jer der 

har valgt at gøre tjeneste i de nuvæ-

rende missioner – vores kommende 

historier og fundament i FN Museet 

– Danmarks Internationale Veteran-

museum. 

 

2014 blev et formidabelt museums 

år – det blev det bedste i museets 

historie! 

Vi vidste godt at 2014 ville blive 

anderledes end tidligere museums 

år, men at det skulle sprænge alle 

tidligere rekorder, havde vi ikke tur-

det tro men bare håbet på. 

 

Alle de parametre vi normalt må-

ler os på så som besøgende, omsæt-

ning, støttemedlemmer og overskud 

har alle sat rekord, nogle af dem er 

enddog tredoblet! 

 

FN Museets formand 

 

Den første blev allerede en reali-

tet fra januar af, da vi havde overta-

get varesalget fra De Blå Baretter og 

samtidig indstiftet en 50-års minde-

medalje for udsendelsen til Cypern i 

1964. Det betød en udvidelse af vo-

res kiosk og etablering af en web-

shop. Det sammenholdt med, at Hæ-

ren fejrede 400 års jubilæum, som 

betød at FN Museet kunne deltage i 

et stor antal af arrangementer med 

information og salgsboder, satte 

yderligere skub i omsætningen.  

Toppen på omsætnings-kranse-

kagen blev Peacekeepers Day og det 

årlige Jubilar- og Veteranstævnet. 

På den måde har vi mere end 

fordoblet museets omsætning og 

selvom det er for tidligt at sætte en-

deligt tal på året overskud, er det gå-

et vældigt godt. 

 

Besøgstallet tredoblet: 

I marts fik vi tilsagnet om at Ve-

terancentrets 10 mio. kr. puljen hav-
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de bevilliget os 100.000 kr. til at 

fjerne entreen til museet for hele året 

2014. Anledningen var Hærens jubi-

læum, der endnu engang kom os til 

gode. Det har betydet en tredobling 

af besøgstallet, så 17.015 gæster nå-

ede at besøge FN Museet i 2014. 

Her i skrivende stund arbejder vi 

på, at kunne fortsætte den gratis ad-

gang til museet i årene fremover, så 

vi kan beholde det flotte besøgstal! 

 

To nye udstillinger i 2014: 

Midt i dette rekordræs er det 

lykkedes at åbne to nye udstillinger, 

dels en om Operation Ocean Shield 

(Piratjagten i Adenbugten), der har 

fået plads i vores satellitbarak H3, 

og dels en jubilæumsudstilling om 

50-året for udsendelse af de første 

danske FN soldater og politifolk til 

Cypern i 1964. Sidstnævnte fik pre-

miere på Peacekeepers Day i Kastel-

let og er nu særudstilling i museet. 

 

Velkommen til ny præsidium for-

mand: 

I takt med ændringerne i Forsva-

ret er det ofte hensigtsmæssigt at la-

ve fornyelser i museets præsidium. 

Derfor vil jeg gerne benytte lejlighe-

den til at byde velkommen til oberst 

Jens Lønborg, Værnsfælles For-

svarskommando, som ny formand 

for museets præsidium. Vi glæder os 

meget til samarbejdet. Vi har samti-

digt fået afgående formand oberst-

løjtnant Per L Hinrichsen til at fort-

sætte i præsidiet, hvilket vi er meget 

glade for. Tak til dig Per. 

Det har også betydet at oberst 

Per B. Krogh og major Lorenz As-

mussen har trukket sig og er ud-

nævnte til Ambassadør for FN Mu-

seet. Tak til jer to for en lang, solid 

og trofast indsats for FN Museet, det 

har været en fornøjelse at arbejde 

samme med jer. 

 

Tak til samarbejdspartnerne:  

Mange fortjener en Nytårshilsen 

og en tak for indsatsen og samarbej-

det i året som er gået. Jeg vil tillade 

mig at fremhæve tre samarbejds-

partnere, nemlig De Blå Baretter – 

Danmarks Internationale Veteranor-

ganisation, Veterancentret i Ringsted 

og Forsvarets Museumskommission.  

I har sammen med mange andre 

fortjent en stor tak for 2014 – vil 

glæder os til at fortsætte de gode re-

lationer i 2015 til glæde for FN Mu-

seet. 

Bestyrelsens ønsker og forhåb-

ninger for 2015 går på at gøre det 

endnu mere attraktivt at besøge FN 

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 formidable 

sæson – lad os sammen gøre 2015 

endnu bedre! 

Per Amnitzbøl Rasmussen 

formand 
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Nytårshilsen fra præsidiets  

afgåede formand 
 

Af oberstløjtnant Per Lorenz Hin-

richsen. 

Garnisonskommandant i Vording-

borg og formand for Præsidiet ved 

FN museet. 

 

Også i 2014 har jeg haft lejlig-

hed til at besøge vort flotte museum 

og var tæt på at blive gæst nr. 

14.000. Hvilken bragende succes 

museet har haft i 2014 med over 

17.000 besøgende gæster, hvilket er 

en tredobling af besøg. Hjertelig til-

lykke med dette flotte resultat, i det 

år hvor Hæren fyldte 400 år. Lad os 

håbe at denne succes kan fortsætte 

ind i det nye år. 

 

I medfør af, at DANILOG des-

værre blev nedlagt som regiment i 

løbet af 2014, har bestyrelsen beslut-

tet ved vort årlige møde, at udpege 

oberst Jens Lønborg, chef for ind-

sættelsesafdelingen ved Operations-

staben i den nyligt etablerede 

Værnsfælles Forsvarskommando, 

som ny formand for Præsidiet. Jeg 

vil gerne ønske den nye formand 

hjerteligt tillykke med formandska-

bet og ønske ham held og lykke med 

opgaven. Samtidig vil jeg gerne tak-

ke alle for jeres støtte til mit for-

mandskab i de forløbne to år. Jeg 

fortsætter dog som medlem af Præ-

sidiet og vil lejlighedsvis substituere 

den nye formand i tilfælde af forfald. 

 

Oberstløjtnant Per Lorenz Hinrichsen 

 

Jeg vil gerne takke bestyrelsen, 

støttemedlemmer og kustoder for en 

formidabel indsats i det forløbne år. 

 

Det glæder mig meget, at FN 

Museet i 2014 har haft en tredobling 

af besøgende og dermed har generet 

et økonomisk overskud. 

 

Jeg ser frem til et fortsat godt 

samarbejde i Præsidiet i 2015 til 

gavn for FN Museet. 

 

Samtidig ønskes alle med til-

knytning til museet et godt og lyk-

kebringende nytår. 

 

Med venlig hilsen 

 

Per Lorenz Hinrichsen 
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Nytårshilsen fra den nye 

formand for præsidiet 
 

 

Af oberst Jens Hvid Lønborg 

Chef for Indsættelsesdivisionen ved 

Værnsfælles Forsvarskommando 

 

Som nytiltrådt formand for Præ-

sidiet vil jeg gerne sende alle muse-

ets støtter, frivillige, kustoder og be-

styrelsen en nytårshilsen og ikke 

mindst en stor tak for indsatsen i det 

forgangne år. 

 

Jeg har sidst besøgt museet for 

ca. 8 – 10 år siden, men kan jo se at 

der har været en rivende udvikling 

siden da og ikke mindst 2014 har 

været et særligt år, med en række 

spændende ”spring” fremad. Jeg ser 

derfor meget frem til samarbejdet 

med bestyrelsen og alle de andre go-

de og engagerede kræfter, der er 

med til at fastholde og udbygge hi-  

 

 

 
Oberst Jens Hvid 

Lønborg 

 

 

 

 

storien om danske soldaters indsats 

overalt i verden.  

 

Præsidiet kan forhåbentlig også i 

2015 være med til at skubbe til den 

positive udvikling, vi vil i hvert fald 

gøre vores bedste. 

 

Med ønsket om et rigtigt godt og 

positivt 2015 

Med venlig hilsen  

 

 Jens Hvid Lønborg 

Der kom en mail fra Korea 
Og så fik FN Museet besøg af Director af Internatio-

nal Cooperation Team, Ms. Sue Hyum Mun fra 

Busanpo i Sydkorea. 

Anledningen var at Sydkorea åbnede sit eget FN 

Museum den 24. oktober 2014 og de ønskede derfor 

at se hvordan vi greb museumsdriften an.  

Ms. Sue Hyum Mun blev briefet om alt lige fra den 

daglige drift til standenes indhold og museets historie. Hun udtrykte stor anerkendel-

se for det frivillige arbejde, der er blevet udført, og for museets kvalitet og indhold. 

Besøget mundede ud i en aftale om et samarbejde, da vi har Hospitalsskibet Jutlandia 

som fælles historie, med skibets tre togter til Korea tilbage i ’50erne. 
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Learning by doing

Af Alexander Kentorp, Presseofficer 

ved DATU-hold 2. 

 

Baggrund 

Ved forsvarsforliget 2000-2004 

blev det besluttet, at der skulle fin-

des en afløser for flyvevåbnets red-

ningshelikoptere. Det var der intet 

kontroversielt i – helikoptere holder 

ikke evigt, og de gamle S-61’ere på 

det tidspunkt havde næsten 35 år på 

bagen. 

Men hvad der også stod i forligs-

teksten var at:  

 

”Hærens bidrag til NATO's hur-

tige reaktionsstyrker, Den Danske 

Internationale Brigade, styrkes ma-

terielmæssigt. Bl.a. tilknyttes heli-

koptertransportkapacitet til briga-

den (egen fremhævning, red.).” 

 

Med den lille bisætning blev 

grundlaget lagt for, at der på nuvæ-

rende tidspunkt er en helikopteren-

hed udsendt til Afghanistan. 

 

 

 

Den Danske Internationale Bri-

gade (DIB) blev nedlagt ved det ef-

terfølgende forsvarsforlig (2005-09), 

men idéen om, at det danske forsvar 

skulle have en ”Taktisk Troppe-

transport” (TTT) kapacitet, som det 

kom til at hedde, fortsatte. 

 

Valget af helikopter faldt som 

bekendt på Agusta Westland’s 

EH101 Merlin (i daglig tale bare 

”101”).  

 

Der blev indkøbt 14 helikoptere 

til levering i 2006 og 2007. Af de 14 

101’ere skulle en pulje anvendes 

specifikt som TTT-helikoptere. Un-

dervejs blev det aftalt, at seks af de 

danske 101’ere skulle overdrages til 

Storbritannien, da der her var akut 

mangel på dem. Som erstatning fik 

Danmark seks nye leveret i 2009 og 

2010. 
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Siden 2007, hvor den første blev 

sat i drift, er det danske ”Search and 

Rescue” (SAR) beredskab blevet va-

retaget af 101’ere – først i kombina-

tion med forgængerne, og alene efter 

de sidste S-61’ere blev pensioneret i 

2010. 

 

Samtidig med at 101’eren er ble-

vet brugt til SAR-beredskabet, 

transportopgaver, øvelser, opvisnin-

ger og meget andet, er der blevet ar-

bejdet med at udvikle evnen til at 

flyve TTT. En del danske soldater 

vil nok have prøvet at blive samlet 

op af en 101’er under diverse øvel-

ser, men der er stor forskel på at age-

re ”flyvende bus” hjemme i Dan-

mark og på at skulle lande et sted i 

en mørk ørken, hvor du til enhver tid 

kan blive beskudt. Det kræver både 

særligt udstyr og, ikke mindst, træ-

ning. 

 

Det er således ikke første gang, 

at danskere flyver som en del af be-

sætningen på en 101 i internationale 

operationer. I forbindelse med afta-

len om at overdrage seks helikoptere 

til England, blev det besluttet, at 

danske piloter og besætningsmed-

lemmer skulle udsendes med britiske 

101’ere i Helmand-provinsen, så de 

kunne få erfaring fra skarpe missio-

ner. Senere er denne erfaring blevet 

udnyttet i den videre uddannelse 

hjemme i Danmark, hvor flere be-

sætninger er blevet uddannet fra 

bunden af. 

 

Sand og mørke 

I 2014 kom opgaven så. Tre dan-

ske 101’ere skulle stationeres ved 

Mazar-e Sharif, i det nordlige Af-

ghanistan, under tysk kommando. 

Missionen blev lidt anderledes, end 

politikerne måske havde forestillet 

sig i 1999. De danske helikoptere 

skulle indgå i det såkaldte ”Forward 

Aeromedical Evacuation” (FAE) be-

redskab, der grundlæggende går ud 

på at flyve sårede soldater fra kamp-

pladsen til et felthospital. Målet er at 

få de sårede under behandling på 

mindre end en time, den såkaldte 

”golden hour”, hvilket har vist sig 

drastisk at forøge deres chancer for 

at overleve. Derudover stiller Dan-

mark med et ”Personnel Recovery” 

hold – en lille gruppe soldater, som 

kan bevæge sig væk fra helikopteren 

og hente personer, der af den ene 

eller anden grund ikke kan bevæge 

sig til opsamlingsstedet.  
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 Men som en af piloterne, med 

flyvernavn TOB, fortæller, så gør 

det ikke den store forskel for dem, 

hvilken type opgave de løser. For 

besætningerne er det ligeså meget 

naturen – sandet og mørket – der 

udgør en trussel, som det er bevæb-

nede oprørere. 

Særligt kombinationen af mørke 

og det sand og støv, der bliver hvirv-

let op, når helikopteren lægger an til 

landing (det såkaldte ”Brownout”), 

er en farlig cocktail. Piloterne er 

nødt til at kunne se jorden, når de 

skal lande, men selv med natbriller – 

der ellers forstærker lyset mange tu-

sinde gange – kan piloterne somme-

tider stort set ikke se noget, når de 

flyver under Brownout-forhold om 

natten. ”Man må bare følge procedu-

rerne, og nogle gange lykkes det, 

andre gange gør det ikke”, i hvilket 

tilfælde piloterne bliver nødt til at 

afbryde landingen. 

 

At det bestemt ikke er ufarligt, 

fandt hold 1 ud af, da en 101 havare-

rede – netop under en støvlanding i 

mørket. Den præcise årsag til uhel-

det er stadig ved at blive undersøgt 

af havarikommissionen, og lykke-

ligvis overlevede alle, men episoden 

var en stærk påmindelse om situati-

onens alvor. Nogle af de implicerede 

døjer desværre også stadigvæk med 

mén fra ulykken. 

Tilsvarende har briterne mistet to 

101’ere under landinger – én i Af-

ghanistan og én i forbindelse med 

træning i USA. 

Risikoen kan ikke undgås, men 

der er kun én vej fremad; ”træning, 

træning, træning”. Som TOB forkla-

rer; det er ikke ufarligt at flyve træ-

ningsflyvninger, men det nedsætter 

risikoen, når situationen bliver 

”skarp”. Procedurerne, som piloterne 

har med hjemmefra, har vist sig at 

virke, men det er kun ved at øve dem 

i fuld færdig form, at de kan opbyg-

ge den nødvendige erfaring, der sæt-

ter dem i stand til at operere under 

de vanskeligst tænkelige forhold. 

De danske 101’ere har da også vist 

sig at være en efterspurgt vare. En-

hederne, der bevæger sig ud i landet, 

sikrer sig ofte at det er os, der er på 

beredskab, når de skal planlægge en 

operation. De ved, at det giver dem 

den bedste chance for at blive hentet 

ind, hvis det bliver nødvendigt. 

 

”… I krig taler vi logistik”. 

For overhovedet at få helikop-

terne i luften er der dog et større lo-

gistisk og teknisk bagland, der først 

skal op at køre.  

I Mazar-e Sharif har vi lejet fire 

store hangartelte, så der er relativt 

gode arbejdsforhold, men det er 

umuligt at tage reservedele med til 

alle tænkelige situationer, ligesom 

faciliteterne i Afghanistan naturlig-

vis ikke er ligeså gode som hjemme i 

Danmark. Dette har stillet store krav 

til planlægningen af den logistiske 

del af operationen. 

En af dem, der har arbejdet med 

at få dette puslespil til at gå op, er 

kaptajn Peder-Christian Blokdal-

Pedersen, der var chef for Support- 
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afdelingen på hold 2. Han peger på 

nogle af de udfordringer, der har væ-

ret. ”Vi vidste godt, at det var essen-

tielt at få gode LOC’ere oprettet 

(Forsyningeveje – red.)”. Han for-

klarer: ”Logistik i flyvevåbnet er an-

derledes end, for eksempel, i en stor 

hærenhed. Vi har ikke brug for store, 

regelmæssige transporter, men man-

ge små hurtige forsendelser. Det har 

helt klart været noget, som systemet 

skulle omstille sig til”. 

 

Forsyningsvejene har helt klart 

også været en af de større udfordrin-

ger. Miljøet i det nordlige Afghani-

stan har vist sig ikke at være helt så 

hårdt på materiellet som frygtet, men 

der har alligevel været et ekstraordi-

nært slid på nogle dele, hvilket har 

givet et par ”små bøvser” og skabt 

noget ekstra arbejde med at få reser-

vedele herned – noget der ikke altid 

er sket med den hastighed, man kun-

ne have ønsket. 

 

Også på Host Nation Support 

(den støtte vi modtager fra den tyske 

enhed, der driver lejren – red.) har 

vist sig at være et kritisk punkt. 

Kontrakten mellem Danmark og 

Tyskland om dette var endnu ikke 

underskrevet i starten af missionen, 

hvilket har trukket en del veksler på 

de tyske værter, da de ikke kunne få 

betaling for de ydelser, de leverede.  

”Tyskerne har været enormt venlige, 

men vi kunne godt høre, at det blev 

et større og større problem for dem” 

fortæller Blokdal. Til sidst gik pa-

pirarbejdet dog i orden, hvilket har 

gjort det meget lettere at operere. 

 

På andre områder har det dog 

helt klart vist sig, at vi har haft det 

lange ben foran.  

 

”Vi har organiseret os anderledes 

end derhjemme, hvor der er en skarp 

opdeling mellem dem, der står for 

dag-til-dag vedligeholdelsen, og 

dem der laver de lidt større eftersyn. 

Det har vi ikke hernede, hvor funkti-

onerne er slået sammen. Til gengæld 

har vi, som noget nyt, haft såkaldte 

”Crew Chiefs” – en flymekaniker, 
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der har det overordnede ansvar for 

den enkelte helikopter, og som altid 

ved præcis, hvad situationen er på 

den.”  

 

Netop fordi der nu kun er to dan-

ske helikoptere til rådighed, er det 

vigtigt, at eftersyn og reparationer 

bliver gennemført så hurtigt som 

muligt. 

 

 

 

 

 

Blokdal fortsætter: ”Døgnrytmen 

virker. Vi sørger for at slappe af, når 

det kan lade sig gøre, så vi er klar, 

når der skal arbejdes igennem. Der-

for har vi også kunne gennemføre de 

forskellige eftersyn på meget kort tid 

– vi kan stort set arbejde 24/7, i 

hvert fald i en periode.” 

”Det har været en stor lærings-

proces” afslutter han, ”men vi har 

nogle gode, og meget erfarne, folk, 

der får tingene til at virke uanset 

hvad.” 

 

 

 

Efter planen er de danske 101’ere i Afghanistan til midten af 2015, som 

en del af NATO’s ”Resolute Support Mission”. Hvad der derefter sker, 

må tiden vise. 
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Tilfredse kunder i webshoppen 
 

Af formand Per Amnitzbøl Rasmussen 

 

Ved indgangen til 2014 overtog FN Museet varesalget fra De Blå Baretter. Og 

den 1. april startede vi en egentlig webshop med de fleste af vores salgsartikler 

til køb på nettet. Samtidig viste 2014 sig fra sin bedste side med invitationer til 

eksterne arrangementer, ikke mindst i anledningen af Hærens 400 års jubilæum. 

Derfor var det umuligt at forudsige hvad det betød for FN Museets handel, men 

at det skulle blive mere end en fordobling af omsætningen, turde vi ikke have 

håbet på selvom det blev resultatet. 

Visionerne for kiosken og webshoppen er, at vi skal føre alle relevante artikler 

for både De Blå Baretters medlemmer og for museets gæster. Det være sig 

mærke- og profilvarer, souvenir, blåt udstyr, medaljer og mærker med mere. Vi 

planlægger at komme på gaden med nye artikler så som krus og bilmærkater. 

Har du gode ideer til varer vi burde føre, hører vi gerne fra dig. Inspirationen 

må gerne komme fra kunderne, så vi kan udvikle os yderligere fremover. 

Overskuddet på kiosken og webshoppen går ubeskåret til udviklingen og driften 

af FN Museet. Alt arbejdet her udføres også af de mange frivillige. 

  

Kustodechefen gør status 
 
Af kustodechef Knud Spangsø 

 

Kære Venner 

Også for 2015 er vagtplanen udfyldt før jul, og også denne gang 

er der kommet et par nye navne med. 

En stor tak til alle, som i sæson 2014 har gjort en indsats, stor 

eller lille, for Museet. Der har været nye kustoder i ”lære” og se, jeg er selv 

kommet på listen. 

Jeg håber at se rigtig mange af jer til generalforsamlingen, som allerede er den 

21. marts. 

Som jeg plejer, sender jeg igen her en opfordring til, at hvis man har lyst til at 

være kustode i 2016, sender man mig en melding så tidligt, som muligt. Gerne 

med f.eks. 3 ugenumre i prioriteret rækkefølge. Så vil jeg prøve, om jeg kan op-

fylde ønskerne. 

Hilsen og rigtig Godt Nytår til jer alle Knud Spangsø. 
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Person og familie 

støttemedlemmer 
Agger, Bent K., Randers C 

Aistrup, Benny, Svinninge 

Alsbo, Ruth, Ikast 

Alshauge, Gunnar og hustru, 

Ølgod 

Alstrup-Nielsen, Torben, 

Skive 

Amnitzbøl Krusell, Jan, 

Mårslet 

Andersberg, Lennarth Riis, 

Klemensker 

Andersen, Eigil D., 

Bjerringbro 

Andersen, Søren Iver, 

Skanderborg 

Andersen, Niels, Odder 

Andersen, Leonhard, Horsens 

Andersen, Jørgen, Hjørring 

Andersen, Bendt, Espergærde 

Andersen, Tom, Hadsund 

Andersen, Erik,  

Vallensbæk STR 

Andersen, Martin, Tjele 

Andersen, Toni G., Vejby 

Andersen, Hans Ole, 

Vemmelev 

Andersen, Mogens, Rødovre 

Andersen, Annelise, Ballerup 

Andersen, Karl Ladegaard, 

Brædstrup 

Andersen, Jørgen, Rønde 

Andersen, Olav Degn,  

Odense S 

Andersen, Niels Verner, Skals 

Andersen, Per, Langeskov 

Andersen, S. Dohrmann, Skive 

Andersen, L., Hvidovre 

Andersen, Jan B. og Magda, 

RY 

Anker, Jonni, Allerød 

Antonsen, Ricard, Storevorde 

Asmund, Mogens, Aabenraa 

Asmussen, Lorenz, 

Christiansfeld 

Autzen, Finn, Hjørring 

Axelsen, Ib, Vemmelev 

Bach, Preben, Ganddrup 

Bach, Hugo, Gjerlev J 

Bach, Kirsten, Odense C 

Bach Larsen, John, Viborg 

Bache, K., Næstved 

Bæk, Hugo og hustru, Odder 

Bagge, Søren Pletner, 

Hinnerup 

Bak, Egon, Nordborg 

Bang, Anders, Hornslet 

Bartholomæussen, Finn, 

Hobro 

Bartnik, Knud, Ejstrupholm 

Bejer, Kristian, Havndal 

Beringskjold, A. L., 

Vordingborg 

Berner, Bjarne, Glamsbjerg 

Bertelsen, Kjeld, Hørning 

Bjerre, Torben, Solrød Strand 

Bjerregaard, Poul, Thisted 

Bjørn, Preben, Grindsted 

Blyme, Erik, Sakskøbing 

Bolding-Jensen, Jørgen, 

Hornslet 

Born, Niels, Hillerød 

Bøvling, Hans, Frederikssund 

Brandt, Jørn H., Hørsholm 

Bryld, Henning Bering, 

Taastrup 

Bundgaard, Knud,  

København S 

Busk, Hubert, Helsingør 

Buur, Niels, Ryomgård 

Carlsen, Margrethe og Hans, 

Vejle 

Carlsen, Henrik Tissot, 

Næstved 

Christensen, Egon Højris, 

Solbjerg 

Christensen, Orla L. og Birthe, 

Børkop 

Christensen, Erland, Hvidovre 

Christensen, H. C., Vejle 

Christensen, Tony, Assens 

Christensen, Palle Rai, 

Blommenslyst 

Christensen, Elvin, Bolderslev 

Christensen, Jens, Høng 

Christiansen, Ronny, 

Nørresundby 

Christiansen, Allan, Silkeborg 

Christiansen, T. og L., Herlev 

Christiansen, Ole, Klarup 

Christiansen, H. C., Haderslev 

Christoffersen, Henry L., 

Vesterborg 

Christoffersen, Ib Arne, Greve 

Clausen, Jørgen og Ellen, 

Thorsø 

Cramer, Jesper, Gilleleje 

Dalby, Leo, Litichoro, 

Grækenland 

Dall, Peter H, Sønderborg 

Dalsgaard, Jens Peter,  

Randers SV 

Danefeldt, Leif, Otterup 

Danielsen, Mogens, Brabrand 

Danielsen, Niels J., Ebeltoft 

Danielsen, Arno, Eskildstrup 

Dannerfjord, Leif Rye, Ringe 

Dehn Bang, Lone, Kirke 

Hyllinge 

Dinesen, Bente, Esbjerg N 

Dinesen, Harry Th., Øster-

Assels 

Dinesen, Gunner Th.,  

Esbjerg N 

Dokkedal, Jan, Haslev 

Domino, Jens, Galten 

Dyrehauge, Hartvig, Ullerslev 

Ekman, Arne, Bagenkop 

Elsman, John, Thisted 

Erichsen, Tommy, Viborg 

Eriksen, Kjeld Juul, 

Øster-Assels 

Ethelberg, Brian, Esbjerg N 

Fabricius, Gunnar, Toftlund 

Filt, Allan, Tønder 

Flindt, Connie og John, 

Horsens 

Foght, Hans Chr., Hedehusene 

Fogtmann, Freddy, 

Kerteminde 

Fogtmann, Bent, Ribe 

Fonnesbæk, Michael, 

Vildbjerg 

Frederiksen, Leif og Lis, 

Hammel 

Frederiksen, Steen, 

Vordingborg 

Frederiksen, Viggo, Horsens 

Frederiksen, Peder A., 

Vallensbæk STR 

Graversen, Hans H., Brabrand 
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Grønnegadefonden 24 A, 

Vejen 

Gudmundsen, Bo, Aarhus 

Hagesen, W. Helmer, Skive 

Hammer, Hans Erik, Slagelse 

Handskemager, Søren Lang, 

Lynge 

Hansen, Aage Johs., Gram 

Hansen, Lene Hvid, 

Tommerup 

Hansen, Milo, Næstved 

Hansen, Arne Houlberg, 

Esbjerg Ø 

Hansen, Svend, Korsør 

Hansen, Kurt, Odense N 

Hansen, Henning, Maribo 

Hansen, Carl Peter, Skibby 

Hansen, Ib Birger, Odense NV 

Hansen, K. Faber, Vodskov 

Hansen, Leni, Tørring 

Hansen, Lise, Brabrand 

Hansen, Erik, Holbæk 

Hansen, Erik T., Odder 

Hansen, Jens, NÆRUM 

Hansen, Anne Grete, Tørring 

Hansen, Jan Flemming, Køge 

Hansen, Gerner Flemming, 

København S 

Hansen, Lars, Ebeltoft 

Hansen, Svend, Næstved 

Hansen, Sten, Karup J 

Harder, Tommy, Stenløse 

Hartvig Andersen, Niels, 

Næstved 

Hedegaard, Holger, Sydals 

Helver, Niels, Sindal 

Henriksen, Henry A, Skive 

Herum, Svend Aage, 

Væggerløse 

Hesselberg, Bjarne, 

Vordingborg 

Hinrichsen, Christian Andreas, 

Helsingør 

Hinrichsen, Per Lorenz, 

Vordingborg 

Hjelmager, Per, Tanzania 

Hjortshøj, Henning, Vester 

Skernninge 

Høg, Hans, Herlufmagle 

Høgh, Johanne Marie, 

Bindslev 

Højbjerg, Aage, Skodsborg 

Holm, Jørgen Eilschou, 

Ringkøbing 

Holt Jessen, Per, Gråsten 

Hopwood, Katja, Ranum 

Horsted, Ebbe, Kruså 

Hougaard, Jens, Bjerringbro 

Hove, Vagn Erik, Stenløse 

Hove, Villy, Holstebro 

Hovgaard, Lars, Nykøbing F 

Hvenegaard Christiansen, 

Jørn, Vordingborg 

Hvidegaard, J., Holstebro 

Hyldahl, Brian, Sunds 

Hyllested Kjærgaard, Kim, 

Tim 

Ikast, Kaj, Gram 

Ilsøe, Peter, Nyborg 

Jacobsen, Bruno, Odense SV 

Jacobsen, Leif, Frederikssund 

Jacobsen, Palle, Frederiksberg 

Jacobsen, Flemming Dahm, 

Roskilde 

Jacobsen, Per Hjortshøj og 

Annelise, Silkeborg 

Jacobsen, Michael, Odense SV 

Jakobsen, Ole Hjortshøj, 

Risskov 

Jakobsen, Arne, Hornshyld 

Jensen, Bent, Vejle 

Jensen, Vigan, Aabenraa 

Jensen, Bent, Årslev 

Jensen, Poul, Ulfborg 

Jensen, Jens, Skanderborg 

Jensen, Svend Erik, Farsø 

Jensen, Hans Erik, 

Bjæverskov 

Jensen, Christian Thorup, 

Næstved 

Jensen, Jens K., Varde 

Jensen, Bjarne Toft, Hobro 

Jensen, Jens Jørgen, Holstebro 

Jensen, Birger Bo, Aalborg 

Jensen, Edel, Aabenraa 

Jensen, Jørgen Holmgaard, 

Vejle 

Jensen, Kaj B., Aabenraa 

Jensen, Gudmund Busk og 

ægtefælle, Brørup 

Jensen, Mogens, Rødovre 

Jensen, Ib, Nykøbing F 

Jensen, Ole Brehm og Anne 

Marie, København Ø 

Jensen, Søren og Susanne, 

Hedehusene 

Jensen, Sten og Bente, Hobro 

Jensen, Jens Peder, Ansager 

Jensen, Kurt "Fuzzy", Maribo 

Jensen, Erling, Korsør 

Jensen, Rene Ganzhorn, 

Fredericia 

Jensen, Frank Kjeldsgaard, 

Harlev J 

Jensen, Svend Erik, Herning 

Jensen, Kjeld, Eskilstrup 

Jepsen, Flemming, Køge 

Jespersen, Preben, Høng 

Johannsen, Jonni, Kruså 

Johansen, Frits, Risskov 

Johansen, Erik, Tommerup 

Johansen, Bent og Jonna, 

Nordborg 

Johansen, Stig, Milton 

Keynes, UK 

Jønson, Bodil og Frede, 

Svebølle 

Jønsson, Birger, Sydals 

Jørgensen, Helge,  

Kirke Hyllinge 

Jørgensen, Hans Jørgen, 

Tørring 

Jørgensen, Sven Philip, 

Hørsholm 

Jørgensen, Edith Holstener, 

Vordingborg 

Jørgensen, Poul Sloth, 

København V 

Jørgensen, Leif, Maribo 

Jørgensen, Jørgen Kjær, 

Sulsted 

Juel, Søren, Hørve 

Justesen, Evald, Lille 

Skensved 

Kaae, Marie, Gørlev 

Kærgaard, K. E., Slagelse 

Kamstrup-Jacobsen, R., 

Gentofte 

Kay, Thorkild E. og Inger-

Merete, Horsens 

Kirel, Flemming, 

København Ø 

Kirkegaard, Jørn, Skanderborg 

Kjær, Kaj Jensen, Hellerup 

Kjærgaard, Henning, 

København V 

Klausen, Erik, Viborg 
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Klausen, Ib, Svendborg 

Klit, Jørn og Herdis, Silkeborg 

Knold, Jørgen Andersen, 

Middelfart 

Knudsen, Kaare Hvass, 

København Ø 

Knudsen, Gert Thisted, 

Esbjerg V 

Knudsen, Susanne, Mariager 

Knudsen, Poul Erik, Rødby 

Knudsen, Knud, Ansager 

Kofoed, Mary, Haderslev 

Kohsel, Svend, Jerup 

Kølby, Peter, Søborg 

Korshøj, Peder, Rødkærsbro 

Kovacs, Michael Arnold, 

Odense NØ 

Kræpping, Erik, Højbjerg 

Kristensen, Knud Erik, 

Kongens Lyngby 

Kristensen, Ernst, Hobro 

Kristensen, Ole M, 

Brønderslev 

Kristensen, Sigvald, Vejen 

Kristensen, Egon, Rødding 

Kristensen, Jan, Viborg 

Kristiansen, Peder Alsted, 

Ølstykke 

Kristiansen, Knud, Kolding 

Kristoffersen, Karl,  

Nykøbing Sj. 

Krogh, Hans, Svendborg 

Krogh, Per B. og Inge-Lise, 

Fredericia 

Kromose, Finn, Kokkedal 

Kulle, Alex, Strøby 

Küster, Per, Køge 

Lambert, K. A., Ringsted 

Langballe, Paul, København Ø 

Lange, Maja og Wilhelm, 

Sønderborg 

Larsen, Knud B., Randers NV 

Larsen, Harald, Odder 

Larsen, Mogens, Slangerup 

Larsen, H. From, 

Frederiksværk 

Larsen, Bent, Assens 

Larsen, A. K., Hvidovre 

Larsen, Aage, Faaborg 

Larsen, John, Juelsminde 

Larsen, Frank, Stege 

Larsen, Finn B, Ishøj 

 

Larsen & Nielsen, Jørgen 

Emdal & Gudrun Faarbækl, 

Odense N 

Lauridsen, Benny, Fredericia 

Lauridsen, John, Oksbøl 

Lauritzen, Bjarne Bundgaard, 

Hørsholm 

Laursen, Carl Chr., Hinnerup 

Laursen, John Søkær, Gedved 

Lausen, Mogens, Gråsten 

Laustsen, Michael, Aalborg 

Lehn Toft, Carsten, Odense N 

Leuenhagen, Michael Quist, 

Tjæreborg 

Levinsen, Gert, Frodba 

Lidegaard, Jens, Them 

Lind, Elise, Ans By 

Lindersgaard, Leif, Padborg 

Lindholm, Hans, Gistrup 

Lohmann, Preben, 

Augustenborg 

Lønborg, Jens Hvid, Viborg 

Lorentzen, Kristian Pihl,  

Ans By 

Løvholt, Mogens,  

Greve  Strand 

Lübecke, Henning, Køge 

Lund, Knud, Næstved 

Lund, Jørn, Sønderborg 

Lundegaard Kjeldsen, Arne, 

Aabybro 

Lunding, Elmer, Nyborg 

Lüneborg-Nielsen, H., Gjern 

Lykke, Jørgen, København Ø 

Madsen, Arne, Nørre Alslev 

Madsen, Jens Hardy, Dragør 

Madsen, Erik, Aalborg Ø 

Madsen, Jens, Odense S 

Madsen, Palle, Borre 

Madsen, Leif Nørskov, 

Aabybro 

Madsen, Aage, Silkeborg 

Madsen, Frank, Esbjerg 

Madsen, Gudmund, Næstved 

Magnussen, Henrik, Virum 

Meyer, Jürgen S., 

Løgumkloster 

Mikkelsen, Vagn K. H., 

Harlev J 

Mikkelsen, Ove, Skanderborg 

Mikkelsen, Karl, Skævinge 

Mikkelsen, Jens, Holstebro 

Mikkelsen, Åge K., Tjele 

Mindested, Leif, Børkop 

Møller, Carl-Jørgen Christian, 

Vanløse 

Mølskov, Poul, Roskilde 

Moos, Christen, Padborg 

Mortensen, Poul, Allerød 

Mortensen, E. K. J., Fredericia 

Mortensen, Egon, Næstved 

Mortensen, Knud H., Tilst 

Mortensen, Sven, Værløse 

Morthorst, Knud Erik, Brørup 

Mouridsen, Jens P., Middelfart 

Munk, Niels Arne, Esbjerg V 

Munkholm Hansen, Kaj, 

Hobro 

Neergaard, Bent, Skanderborg 

Neess, Svend, Ringkøbing 

Nehm, Helge, Helge, 

Frederiksberg C 

Nielsen, Erik, Thisted 

Nielsen, Carl Chr., Humlebæk 

Nielsen, Jørgen, Ringe 

Nielsen, J. B., Tønder 

Nielsen, Hans Jørgen, 

Bagsvær 

Nielsen, Finn, Hasselager 

Nielsen, S., Faaborg 

Nielsen, Thomas og Anna, 

Oksbøl 

Nielsen, Ole, Bække 

Nielsen, Henning, Gørlev 

Nielsen, Søren Karl og Marie 

M., Ølgod 

Nielsen, Ebbe, Søborg 

Nielsen, Vagn, Sakskøbing 

Nielsen, Kim K., 

Frederiksværk 

Nielsen, Ruben A., 

Vordingborg 

Nielsen, Arne Aagaard, 

Gørlev 

Nielsen, Jesper Stengaard, 

Silkeborg 

Nielsen, John, Harboøre 

Nielsen, Niels Anton, Ikast 

Nielsen, Hans Damgaard, 

Gredstedbro 

Nielsen, Stanley M., Skive 

Nielsen, Johannes Chr., 

Tørring 

Nielsen, Knud Voss, 

Vallensbæk 

Nielsen, Finn Pauli, Vejen 
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Nielsen, Aksel, Horsens 

Nielsen, Niels J., Lemming 

Nielsen, Ejvind, Hadsten 

Nielsen, Arno, Brønshøj 

Nielsen, Thøger Berg, Skive 

Nordentoft, J., Slagelse 

Nørgaard, Martin J., Sæby 

Nørholt, Ole Bendt og Birthe 

M., Støvring 

Nørskov, Jens Erling, 

Kjellerup 

Nygaard, Leif, Nørresundby 

Nygaard, Leif, Næstved 

Ødorf, Stig, København K 

Olesen, Torben B., 

Bjerringbro 

Olsen, Vagn, Lejre 

Olsen, Bjarne, Odense SØ 

Olsen, Kjeld, Eskildstrup 

Ølund, Erik, Malling 

Ørhem, Flemming, Glostrup 

Østergaard, P. E., Silkeborg 

Pagh, Mogens, Jyderup 

Pajbjerg, Henry, Fredericia 

Pedersen, Erling, Slangerup 

Pedersen, Flemming E., 

Holsted 

Pedersen, Allan, Saxtorp, 

Sverige 

Pedersen, Hans Viggo, 

Kastrup 

Pedersen, Jørgen Fried, 

Holbæk 

Pedersen, Søren, Hasle 

Pedersen, Aksel, Risskov 

Pedersen, Ole Stokholm, 

Billund 

Pedersen, Niels Erik,  

Randers C 

Pedersen, Peder, Sabro 

Pedersen, Johannes, Humble 

Pedersen, Martin, Silkeborg 

Pedersen, Flemming, 

Bjæverskov 

Pedersen, Frede, Ikast 

Pedersen, Jens Eske, Hornslet 

Pedersen, Leo, Galten 

Petersen, Jørn, Taastrup 

Petersen, Aage K., 

Charlottenlund 

Petersen, Keld, Aarhus N 

Petersen, Jørgen, Nordborg 

Petersen, Viggo, Aabenraa 

Petersen, Leif, Hedehusene 

Petersen, Benny, Juelsminde 

Petersen, FM Kleist Erik,  

Petersen, Sønnik Poul, Tønder 

Petersen, Gunnar, Kirke Såby 

Petersen, Evald, Høng 

Petersen, Max, Fuglebjerg 

Petersen, Jonna & Johann, 

Nordborg 

Philipsen, Simon Jørgen, 

Glostrup 

Piil, Niels Ole, Tranbjerg 

Poulsen, John, Tølløse 

Poulsen, Erik, Sønderborg 

Poulsen, Claus, Aabenraa 

Preben, Sloht, Skive 

Prip Pedersen, Søren, Lystrup 

Rasmussen, Jan og Kirsten, 

Gadstrup 

Rasmussen, Per A., 

Væggerløse 

Rasmussen, Søren, Korsør 

Rasmussen, Viggo, Sulsted 

Rasmussen, Kurt Folmer, 

Bogense 

Rasmussen, Henning, 

Hørsholm 

Rasmussen, Stine, Nykøbing F 

Rasmussen, Vilhelm Torp, 

Skive 

Rasmussen, Kim Wolff, 

Thisted 

Rasmussen, Jacob, Virum 

Rasmussen, Jørgen Mathorne, 

Aabybro 

Rasmussen, Børge, Ebeltoft 

Rasmussen, Verner, Rødby 

Rasmussen, Sten, Søborg 

Rasmussen, Helge, 

København N 

Reedtz, Rasmus, Horsens 

Reiffenstein, V. A., 

Hasselager 

Riis, Jørgen, Bjerringbro 

Risager, Vagn, Allinge 

Rode, Jens, København Ø 

Rolin, Niels, Spøttrup 

Rønberg, Kristian, Ansager 

Rosenørn, Charlotte, Gentofte 

Sandorf, Gorm Gerstenfeldt, 

Kastrup 

Scheerer, Werner, Grenaa 

Schmidt, Willi, Næstved 

Schmidt, L.C. Hans, Vadum 

Schmidt, Nis, Hvalsø 

Schmidt, Tor, Kolding 

Schneider, Peter,  

København N 

Schou, Ole, Lundby 

Schwartz, Hans, Faaborg 

Sennels, Erik, Aabenraa 

Senniksen, Preben, Asnæs 

Sewohl, Anker, Lundby 

Sigaard, Bent, Viborg 

Simonsen, Jens, Fredericia 

Simonsen, Hans, Juelsminde 

Skjøth, Anders, Sulsted 

Skree, Leo, Herning 

Søndergaard, Helle og Jens, 

Viborg 

Søndergaard, Poul, Skørping 

Sørensen, Aase og Vagner, 

Horsens 

Sørensen, Robert, Samsø 

Sørensen, Jan, Padborg 

Sørensen, Leo, Grenaa 

Sørensen, Kristian Bork, 

Aarhus N 

Sørensen, Jens Ole, Hedensted 

Sørensen, Erik Haugaard, 

Vissenbjerg 

Sørensen, Henning, Skive 

Sørensen, Poul, Lystrup 

Sørensen, Birgitte R., Ishøj 

Sørensen, Søren S, Herfølge 

Spangsø, Knud og Karin, 

Randers SØ 

Steenild, Karl Ole, Kruså 

Steffensen, Steffen V., 

Horsens 

Storm, Jens, Millinge 

Strunge, H., Taastrup 

Sundahl, Helge, Odense C 

Svendsen, Georg, Faaborg 

Svendsen, Bernt, Karup J 

Svendsen-Tune, A., Rungsted 

Kyst 

Tamberg, Just, Vejle Ø 

Temmesen, Poul B., Odense S 

Terndrup, Henning, Frørup 

Therkelsen, Erik, Vejle 

Thuesen, Per S., Slagelse 

Tommerup, Svenaage, 

Faaborg 

Tonsgaard, Mads, Redsted M 

Valbæk, Ib, Thorsø 
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Vestergaard, Ernst, Tjele 

Vindekilde, Jens,  

København K 

Viuf-Mikkelsen, D. og Dagny, 

Holstebro 

Warming, Klaus, Holstebro 

Weismann, Johnny, 

Frederiksværk 

Wernersen, John, Randers NØ 

Westergaard-Simonsen, Mette, 

Fredericia 

Willumsen, Peer Jørgen, 

Søborg 

Winther, Per, Søborg 

Winther, Morten, Randers NØ 

Wølke, Lars, Sønderborg 

Wrist-Knudsen, Flemming, 

Næstved 

Wulff, Ejvind, Hørve 

Würtz, Carlo, Augustenborg 

Zeigermann, Finn, Esbjerg N 

Zeplin, Steen, Hellerup 

Ødorf, Stig, København K 

Ølund, Erik, Malling 

Ørhem, Flemming, Glostrup 

Østergaard, P.E., Silkeborg 

  

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.  

 

mailto:kasserer@fnmuseet.dk
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Super støtter 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Husk generalforsamlingen 

Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00. 
 

Scan QR-koden med din 

Smartphone og se indkaldelsen 
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Foreninger og firma 

støttemedlemmer 

 

 

1aide2u.dk 

v/Sonnich Nielsen, 

Hadsten 

Acacia Blomster 

Frederikssund 

Amnitzbøl, Marke-

ting, 

Væggerløse 

CS Afdeling 

Haderslev 

Cypern Vine 

Esbjerg 

Danske Soldaterfor-

eningers 

Landsråd 

De Blå Baretter 

De Blå Baretter 

”Bornholm” 

De Blå Baretter 

"Fyn" 

De Blå Baretter 

"Kronjylland" 

De Blå Baretter 

"København" 

De Blå Baretter 

"Limfjorden" 

De Blå Baretter 

"Lolland, Falster, 

Møn" 

De Blå Baretter 

"Midtjylland" 

De Blå Baretter 

"Midtsjælland" 

De Blå Baretter 

"Nordsjælland" 

De Blå Baretter 

"Nordvest" 

De Blå Baretter 

"Nordvestsjælland" 

De Blå Baretter 

"Næstved & Omegn" 

De Blå Baretter 

"Sydvestjylland" 

De Blå Baretter 

"Sydøstjylland" 

De Blå Baretter 

"Sønderjylland" 

De Blå Baretter 

"Thy, Mors og Sal-

ling" 

De Blå Baretter 

"Viborg og Omegn" 

De Blå Baretter 

"Østjyderne" 

Folk og Forsvar, 

KBH V 

HKKF DANILOG 

Hærens Konstabel- 

og 

Korporalforening, 

Silkeborg 

Konstabelmessen 

Varde Kaserne 

Politiets Blå Baretter 

  

FN Museets venner 
 

FN Observatørerne  
fra Syrien 

 

E-coy, UNPROFOR 4, 
Kroatien 

Troldmandsforeningen, 

Kokkina 

 

OBS RECCE, C-Coy, 

Cypern 

Konstabelmessen, 

Varde kaserne 

 

Kokkina hold 21, 

Cypern
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En noget anderledes og spæn-

dende EU-operation  
 

Af Stig Ødorf 

 

I november måned 2005 var jeg 

ansat i EU i Bryssel som politirådgi-

ver og i den forbindelse var jeg i Is-

rael med en fact finding mission for 

at se på EU mulighed for assistance 

ved grænseovergangen Karni, som 

fører ind til Gaza striben fra Israel 

(den største overgang for gods ind til 

området). 

Opgaven viste sig at være en be-

vogtningsopgave, og EU besluttede 

sig for at sige nej tak til opgaven da 

den ikke var en del af vores mandat.  

 

Dagen før hjemrejsen 12. no-

vember 2005, befandt vi os i Jerusa-

lem, og kl. 02.00 om natten blev jeg 

ringet op af min chef, direktør Pedro 

Serano, som deltog i fact-finding 

missionen.  

Han bad mig (operationel plan-

lægning) og en engelsk kollega, 

Sandy Blyde (logistik) og en itali-

ensk carbineri, Francesco Del Poso 

Bruzesse (o-planlægger/dokumenter 

til godkendelse i Bryssel på politisk 

niveau – senere den anden Head of 

Mission for missionen, og en af de 

dygtigste italienere jeg har arbejdet 

med) om at møde i receptionen på 

hotellet.  

 

Hans melding til os var ganske 

klar: Kan I på 12 dage få en ny mis-

sion op at køre ved grænseovergan-

gen til Egypten fra Gaza striben i 

grænsebyen Rafah.  

Umiddelbart var det en tidsfrist 

der var alt for kort, men vi sagde ja 

til at gøre et forsøg.  

Francesco tog næste morgen til 

Bryssel og gik i gang med at skrive 

operationsplan som skulle forelæg-

ges for de politiske ambassadører og 

daværende chef for udenrigstjene-

sten i Bryssel Solana. Opgaven hav-

de højeste prioritet fra Bryssel og 

USA. 

 

Sandy og jeg fik os indkvarteret 

på et hotel i Jerusalem, American 

Colony hvor daværende amerikan-

ske udsending til området, general 

Wolfensohn havde til huse. Han var 

selv på vej på ferie til USA, så vi fik 

hans kontor stillet til rådighed. (Det 

var ikke uden problemer for det øv-

rige personale der kunne ikke forstå 

hvordan 2 politifolk fra England og 

Danmark bare lige kunne besætte 

hans kontor. Men der blev givet en 

klar ordre fra generalen, og så var 

det sådan.) 

 

Vi havde fået besked på at vi 

kunne trække på alle ressourcer i 

området, og var via kontoret i Jeru-

salem i kontakt med Bryssel flere 

gange dagligt.  
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Inden Francesco rejste til Brys-

sel, udarbejdede vi en hurtig plan for 

missionen. Den skulle bestå af en 

grænseovergang mellem Rafah og 

Egypten (den var tilstede og havde 

været opereret af Palæstina og Israel 

i fællesskab, men trængte voldsomt 

til opgradering), og et kontrolcenter 

på den anden side i en israelsk mili-

tærlejr. Her skulle der bygges et 

kontrolcenter, hvor palæstinensisk 

og israelske og EU personel var 

samlet og havde adgang til live vi-

deo og mikro overførsler fra græn-

seovergangen. Endvidere skulle der 

opdateres på grænseovergangen i 

Rafah og EU personel skulle have 

indkvarteringsområdet bygget, såle-

des at de dagligt kunne bo og rådgi-

ve på grænsestationen.  

 

UNDP blev kontaktet og stillede 

næste dag med 2 pansrede køretøjer 

og chauffører som fulgte os de næste 

11 dage. 

 

Sandy tog ind i Gaza striben og 

begyndte at arbejde med logistikken 

i Rafah grænseovergang, og jeg tog 

til den israelske militærlejr lige på 

den anden side af grænseovergan-

gen.  

 

De israelske officerer der mødte 

mig i deres lejr blev sat ind i opga-

ven. Der skulle bygges et komman-

docenter, samt 3 selvstændige byg-

ninger, hvor de 3 parter kunne være 

hver for sig.  

I kommandocentret skulle der 

være live video overvågning og 

mikro bølge system der overførte 

data på folk der krydsede grænsen. I 

kommandorummet skulle der være 

plads til den palæstinensiske, israel-

ske og EU's operative chefer. 

 

 
Skærme med video overvågning 

 

Endvidere skulle der bygges en 

sikret p-plads, der dagligt skulle 

kunne huse pansrede EU køretøjer, 

som skulle køre fra den israelske lejr 

via Philidelfia corridor (anlagt vej 

mellem Israel, Egypten og Gaza 

striben) til Rafah grænseovergang 

med EU politi og toldvæsen. 

 

Vi havde lige fået aftalt hvor 

bygninger og parkeringsplads til 

pansrede køretøjer skulle være før 

kæmpe store entreprenør maskiner 

gik i gang med graveopgaven.   

 

Det var helt klart at man havde 

fået orientering om opgaven og var 

klar. I området hvor bygningerne 

skulle være fandt jeg et større kabel 

med adskillige kabler i. Forespurgt 

om hvad det skulle bruges til fik jeg 

det svar at det var et tidligere an-

vendt kabel fra grænseovergangen 

og som ikke var i brug mere. Det 

skulle senere vise sig at det blev for-
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bundet og gav info til Musad i Tel 

Aviv, som ikke var en del af aftalen 

og gav mange problemer da operati-

onen kørte.  

 

Man lovede at bygningerne var 

færdige til opstart inden for 8 dage.  

 

 
De færdige bygninger 

 

Næste dag blev jeg kontaktet af 

den amerikanske ambassade i Jeru-

salem, at en ekspert i live overførel-

ser var undervejs til området, og 

gerne ville ned i lejren og arbejde. 

Han kom næste dag og var ansat i 

CIA og ekspert på området.  

 

I de næste dage arbejdede vi 16 

til 18 timer i døgnet, der blev opret-

tet hovedkvarter for mission i As-

qhelon i Israel, økonomiske ekspert 

fra Bryssel tilgik vores team, og d. 

23. november ankom missionens 

første leder general Pistolese fra Ita-

lien med 2 stabsofficer.  

Man havde haft call for contribu-

tion ude og 6 danske politifolk var 

klar til at tilgå. 

 

Jeg fik min danske politiuniform 

med ned i området med min chef fra 

Bryssel, og den 25. november 2015 

åbnede missionen med stor presse-

overvågenhed, hvor 7 danske politi-

folk og 3 italienske caribineris løb 

rundt og var Tordenskjolds soldater 

for verdenspressen.  

 

Jeg blev i EUBAM Rafah missi-

onen i 6 uger som operativ chef ind-

til ”den rigtige” ankom, hvorefter jeg 

returnerede til mit job i Bryssel. 

 

Missionen blev i denne periode 

udvidet til 70 personer, og måtte se-

nere lukke ned da Hamas overtog 

styret i Gaza.  

 

Det er nok en af de mest spæn-

dende opgaver jeg har været med til, 

og uden held og hjælp fra alle impli-

cerede var det aldrig lykkes. Normalt 

tager en opbygning af en EU missi-

on ikke under 6 måneder. Men når 

de ”rigtige” trykker på knappen kan 

det som det ses af denne artikel gø-

res hurtigere. 

 

Stig Ødorf 

Næstformand FN museet.  



- 22 - 

Insider-angreb i Qargha-lejren, 

Kabul, Afghanistan    
 

 

 

 

 

 

 

 

Af Palle Hvirvelkær og  

Søren Lindhardt 

Artiklen er hentet fra Hærstabens 

hjemmeside  

 

- Get down, get down, get down! 

Tirsdag den 5. august i Qargha-

lejren i udkanten af Kabul. Det Mo-

bile Support Team fra Hærens styrke 

i Kabul havde fået til opgave at vare-

tage sikkerheden i forbindelse med, 

at en række repræsentanter fra ame-

rikanske firmaer og en gruppe højt-

stående officerer fra ISAF-

hovedkvarteret skulle besøge Qar-

gha-lejren i den vestlige del af Ka-

bul.  

Daværende major Thorsten Los-

sin og hans kolleger havde i ugen op 

til besøget rekognosceret i lejren og 

forberedt de ydre omstændigheder 

inden selve besøget. 

Vi er på vej til den sidste desti-

nation, som er et afsluttende møde, 

da en af gæsterne hiver nogle plan-

cher frem og holder et improviseret 

foredrag med forslag til problemløs-

ninger for forsamlingen. Jeg står fi-

re-fem meter derfra med front væk 

 

Thorsten Lossin var udsendt som mili-

tærrådgiver på de afghanske militær-

skoler i Kabul og indgik desuden som 

en del af det mobile support-team. Det 

var i den funktion, han blev involveret i 

hændelsen den 5. august. (Privatfoto) 

 

fra gruppen og sikrer mod det, jeg 

betragter som den farligste retning, 

mens han taler. Delingsføreren har 

lige sendt en gruppe soldater af sted 

til den næste destination, så vi er tre 

danskere og to australske finskytter 

tilbage på stedet. Yderligere to dan-

ske sanitetsfolk er på tilkald nogle få 

hundrede meter væk. Besøgsdeltage-

ren når lige at sige ’are there any 

questions?’ Og så bliver der ellers 

åbnet ild mod os på klos hold, for-

tæller Thorsten Lossin. 

Danske soldater anerkendes for deres indsats under insider-angreb.   

10 danske soldater modtager Combat Action Badges for deres indsats under 

et insider-angreb i august, som sårede 16 og kostede en amerikansk general-

major livet. Danskerne hjalp med at nedkæmpe skytten og ydede førstehjælp 

til de sårede. 
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Fuck! Det sker bare ikke det her.  

 

I ly for kugleregn 

Skuddene kommer i salver af to 

og tre skud, og det er meget højt. 

Umiddelbart tror Thorsten, det er en 

af de besøgende, som har leget med 

sikringen på sit våben og fyrer skud 

af ved en fejl. Men skyderiet bliver 

ved. 

’Get down, get down, get down’ 

råber jeg, mens jeg knæler ned, af-

sikrer og søger efter mulige mål med 

geværet. Lyden forplanter sig mel-

lem bygningerne, så det er umuligt 

at høre, hvor skuddene kommer fra. 

Folk danser nærmest rundt, mens de 

bliver ramt af skud og prøver at 

undgå at blive ramt. Jeg råber, så 

højt jeg kan; ’get over here’, for at få 

folk til at løbe i min retning, så jeg 

kan dække dem og sende dem gen-

nem en dør om bag en tyk mur. 

 Man skal gennem et lille skur for 

at komme til døren gennem muren, 

og Thorsten råber, skubber og træk-

ker nogle fysisk ind i skuret. 

På det tidspunkt ser jeg, at der 

ligger en såret person på jorden i 

”kill zone” og vinker til mig, mens 

han råber ’I´m hit! I´m hit!’ Skudde-

ne rammer i jorden omkring ham, 

men der er ikke noget, jeg kan gøre. 

Jeg ved endnu ikke, hvor skuddene 

kommer fra. Jeg ser op på de tre 

mand på taget ”T”, Johnno og Ja-

mes, der ligger med kun hovedet og 

geværerne over sandsækkene. Jeg 

råber til dem: ’Where are they shoot-

ing from?’ ’We don´t know!’ er 

meldingen.  

 

Thorstens kollega ”T” har travlt på 

radioen med at få kaldt kollegerne, 

der blev sendt i forvejen, tilbage til 

deres position. Han siger til dem, at 

de skal være forsigtige, når de nær-

mer sig. 

 

Adskillige såret af skud 

Thorsten får de sårede ind i sku-

ret. Dem, som selv kan løbe eller gå, 

sender han videre i sikkerhed på den 

anden side af muren. 

Jeg ser en amerikansk soldat, der 

har en pistol. Jeg giver ham en hur-

tig sikringsretning: ’Go and secure 

that way!” Soldaten, som er officer, 

kommer et par minutter senere tilba-

ge og råber ’I am hit in the ass, I am 

hit in the ass!’ Jeg ser hurtigt, at det 

ikke bløder. Han er skudt gennem 

fedtet i ballen, og jeg sender ham 

tilbage for at sikre, selvom han er 

ramt, og det gør han, fortæller Thor-

sten. 

Inde i skuret prøver han at få et 

overblik over de andre såredes til-

stand. 

Jeg siger til mig selv: ’Nu er det 

dig, Thorsten. De her mennesker er 

afhængige af dig.’ Der er et totalt 

overload i hjernen. Man når tusind 

ting på ingen tid, og jeg prøver at 

udstråle, at jeg er 100 meter-mester i 

det her. Det er vigtigt for de sårede, 

at jeg virker rolig, og at jeg handler. 

Når jeg ser sårene siger jeg; ’it´s 

nothing, no worries, nothing serious’ 

for at berolige folk. Virkeligheden er 

måske en anden. 

En amerikansk soldat er ramt i 

armhulen, men det bløder ikke ret 

meget, og Thorsten sender ham vi-
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dere. En afghansk oberst er ramt i 

hånden, i siden af maven, og han har 

et strejfskud startende i panden op 

gennem håret. 

Han har været heldig. Indgangs-

hullet i siden ligner en lille Merce-

des-stjerne. Ved siden af ham sidder 

afghansk general, som er ramt gen-

nem skinnebenet. Han bløder kraf-

tigt og er helt askegrå i hovedet. Jeg 

må skaffe nogle forbindinger og et 

tourniquet (knebelpress). 

 

 
Tourniquet et moderne knebelpress, 

der kan anlægges med en hånd. 

 

 

 
 

Thorsten står få meter fra delegationen, da skyderiet begynder. Han prøver at få folk 

til at komme hen mod ham, så han kan få dem om på den anden side af den store mur 

via et lille skur. Grafik: Heri H. Niclasen 
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Løber mod truslen 

Thorsten kravler uden for skuret 

igen og råber til kollegaen ”T” og et 

par australiere, hvor skuddene kom-

mer fra. Kollegaerne befinder sig på 

et tag bag nogle sandsække, og de 

svarer, at det kommer inde fra huset. 

Jeg venter på et ophold i skud-

dene. Det kan umuligt blive ved med 

den intensitet. ’Bliver det virkelig 

ved? Nu må det snart stoppe’ tænker 

jeg.  

Foran huset, som er cirka 15 me-

ter fra Thorsten, er der en lille be-

tonmur formet som et L. Den ene 

side af L’et fører mod skuret, og 

Thorsten vurderer, at de ikke kan 

ramme ham fra vinduerne, hvis han 

dukker sig bag den. Men der er 5-6 

meter over til muren, hvor han kan 

blive set. 

Det virker unaturligt at løbe lige 

mod truslen, og jeg når at tænke på 

mine børn og hustru, der skal und-

være deres far og mand, hvis jeg bli-

ver ramt. Jeg slår det ud af hovedet, 

og da der endelig kommer pause i 

skyderiet, løber jeg. Jeg sigter mod 

et vindue, til jeg er nede bag muren. 

Der fra kan jeg komme frem til et 

sted, hvor australierne på taget kan 

kaste forbindinger ned til mig. 

Tilbage i skuret får Thorsten 

standset blødningen ved at lægge et 

tourniquet om den såredes skinne-

ben. I mellemtiden er flere kommet 

til for at hjælpe, og der bliver ikke 

skudt mere. 

En af kollegerne, ”M”, har set et 

geværløb stikke ud fra en smal 

sprække i et tophængslet vindue, og 

sammen med to udenlandske solda-

ter skyder han mod vinduet. Da de 

gennemsøger huset, viser det sig, at 

de har ramt skytten, som var iklædt 

en afghansk militæruniform. Skytten 

er hårdt såret, og ”M” giver ordre til, 

at nogle afghanske soldater skal 

hjælpe skytten, mens ”M” og de to 

udenlandske kolleger gennemsøger 

resten af huset. Fem minutter senere 

er skytten død. 
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Veluddannede helte, der tør tage 

kampen op 

Da det hele var overstået, kørte 

Thorsten og hans kolleger som de 

sidste mod deres lejr. De kunne ikke 

komme direkte ind, for ambulancer 

og quad bikes med bårer kørte såre-

de i pendulfart frem og tilbage mel-

lem helikopterlandingspladsen og 

lejrens medical centre. Der var kon-

stant fem-seks helikoptere enten på 

landingspladsen eller i luften. 

Det var vildt, det der var sket. En 

af mine kammerater, ham som sad 

på taget, kom hen og klappede mig 

på skulderen og sagde, ’er du ok, 

sømand?’ Jeg så ned af mig selv, og 

jeg var rød af blod på mine knæ og 

hænder. Vi lavede et hurtigt eftersyn 

fra top til tå, men jeg var ikke selv 

blevet ramt, fortæller Thorsten. 

Et par timer efter havde Thorsten 

og kollegerne for første gang lejlig-

hed til at se hinanden i øjnene og ta-

le om det, de lige havde oplevet ved 

et såkaldt after action review, hvor 

man taler tingene igennem og deler 

erfaringer med hinanden.  

Stemningen var høj på en måde, 

for vi vidste, at vi havde leveret en 

god indsats. Lige præcis den dag var 

vi helte. Vi gjorde noget for andre, 

vi reddede liv og førlighed, det er 

vel det, en helt gør? Grunden til at vi 

kunne være helte den dag, er jeg ik-

ke i tvivl om. Det er den gode ud-

dannelse, vi får hjemmefra og vores 

fantastiske, tør jeg godt sige, gode 

enkeltmandsfærdigheder. Det virker 

bare. Det ligger i kroppen, og man 

skal ikke tænke på alt muligt. Man 

handler bare, fortæller Thorsten. 

Jeg lærte meget om mig selv den 

dag. Jeg lærte, hvor jeg selv står, når 

tingene spidser til. Jeg tør tage kam-

pen op, og det er noget, jeg kan sige 

på alle de danske soldaters vegne, 

som var med den dag. 

 

”You danes did well yesterday” 

Størstedelen af de danske solda-

ter, der deltog i opgaven, kommer 

fra det Mobile Support Team opstil-

let af Opklaringsbataljonen på Born-

holm. I dagene efter modtog de 

mange klap på skulderen, og adskil-

lige udenlandske generaler lagde ve-

jen forbi danskernes lejr for at takke 

for deres indsats. En canadier, en 

englænder og den amerikanske gene-

ralmajor, som senere indstillede de 

danske soldater til et Combat Action 

Badge, inviterede dem til ISAF-

hovedkvarteret for at takke dem per-

sonligt. 

Den canadiske general sagde, at 

han nødigt ville møde danske solda-

ter på Hans Ø ved Grønland. ’Now 

we have seen what you are capable 

of’, citerer Thorsten med et smil.  

En pensioneret amerikansk 

oberst fra sydstaterne, som nu er ci-

vil, var med derude. Han kom hen til 

mig dagen efter og sagde; ’you 

know what, Thorsten? We are broth-

ers in arms now, you and me’ og 

klappede mig på skulderen. ‘You 

danes did well yesterday.’ 

 

Generalmajor: I var med til at 

forpurre en katastrofe 

Den 2. oktober fik fem af solda-

terne et synligt bevis på amerikaner-

nes påskønnelse. En af ISAF-
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missionens travleste generaler, den 

amerikanske generalmajor Kevin R. 

Wendel, havde sat mere end en time 

af til at møde de danske soldater. 

Han holdt en kort tale, inden han til-

delte de involverede soldater det 

amerikanske Combat Action Badge. 

I sin tale roste generalmajor Wendel 

danskerne for deres indsats og tak-

kede dem for at være med til at for-

purre en af de største katastrofer i 

ISAF’s historie. 

Jeg er rigtig glad for, at et land 

som Amerika anerkender og på-

skønner vores indsats. Det betyder 

rigtigt meget. De var der, de så os i 

aktion, og de så, hvad vi gjorde. Jeg 

skylder dog at sige, at vores danske 

general Morten Danielsson var god 

til at tage sig af os efter hændelsen. 

Han inviterede os på morgenmad, så 

han kunne høre lidt om, hvad der var 

sket. Det er første gang nogensinde, 

jeg og de andre drenge er steget til et 

morgenbord med en stor krammer 

fra en general, smiler Thorsten. 

 

 
 

Generalmajor Kevin R. Wendel og chefen for det danske bidrag, Morten Danielsson, 

sammen med modtagerne af Combat Action Badge. (Foto: Hærens styrke i Kabul) 

 

Mange tommelfingre opad 

I dag er Thorsten Lossin tilbage-

ført til graden kaptajn, som han også 

var før udsendelsen til Kabul. Han 

arbejder med kompetenceudvikling 

af folk, som skal udsendes, i 

Hærstaben i Karup. Det var også i 

Hærstabens hovedkvarter, han fik 

sin anerkendelse og et Combat Ac-

tion Badge ved en mindre højtide-

lighed den 7. november. Om kort tid 

skal han fortælle sin historie på et 

nyt kursus, som netop handler om 

”insider threats”, og hvorfor man 

ikke må sænke paraderne på missio-

ner som den i Afghanistan. 

I et land som Afghanistan vil der 

vil altid være nogen, som ikke vil os 

det godt. Nogen man ikke kan stole 

på. Omvendt så handler missionen 
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om at opbygge gensidig tillid til hin-

anden. Vores samarbejdspartnere i 

Afghanistan løser en stor sikker-

hedsopgave, og det er vigtigt, at vi 

møder hinanden i øjenhøjde. Men 

hvis vi tager våbnene fra dem, hver 

gang vi er i nærheden, hvad nytter 

de så? Heldigvis er det kun et fåtal, 

som vil os til livs, vi får mange 

tommelfingre opad, og de fleste 

trækker i samme retning som os. 

Men det er de få, som gør det van-

skeligt for os at operere og støtte det 

afghanske folk, og derfor vi bruger 

rigtigt mange ressourcer på egen be-

skyttelse, når vi er ude. Det er det 

som er forskellen på os og mange 

andre velmenende organisationer, 

siger Thorsten. 

 

 

 
 

Combat Action Badge (Foto: Søren Lindhardt) 

 

 

Combat Action Badge   

Anvendes i den amerikanske hær som anerkendelse af soldater, som personligt 

har været i kamp.  

 

Badgen blev indført i 2005 for at kunne hædre soldater fra alle tjenestegrene i 

den globale krig mod terror. Derved var det nu muligt for alle grene af den ame-

rikanske hær at modtage en anerkendelse, hvor det tidligere kun var muligt for 

infanteriet og sanitetsenheder.  

 

Badgen består af en bajonet og en håndgranat, som symboliserer aktiv indsæt-

telse mod en modstander. Egekransen symboliserer styrke og loyalitet.  
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Næstformanden i FN Museet, 

hvem er det? 
 

Af næstformand Stig Ødorf 

 

Sidste år I marts blev jeg valgt 

som næstformand I FN museets be-

styrelse. Jeg var på daværende tids-

punkt udsendt af rigspolitiet i min 

sidste mission inden jeg lod mig 

pensionere fra politiet i september 

2014.  

 

Jeg har gjort tjeneste i politiet si-

den 1975, og bl.a. været tjenestegø-

rende i Helsingør, Hillerød og 

Lyngby (som vagthavende). Jeg har 

ligeledes haft 10 år på politiskolen 

som seniorlærer, primært undervist i 

ledelse.  

 

Siden 1995 har jeg været tilknyt-

tet internationalt politiarbejde, både 

som leder af det daværende interna-

tionale afsnit under rigspolitiet der 

stod for rekruttering af personale til 

internationale missioner og udvik-

ling og gennemførelse af bilaterale 

missioner for Udenrigsministeriet.  

 

Min første længerevarende mis-

sion jeg var udsendt i, var i 1997 og 

1998, hvor jeg arbejdede og boede i 

Gaza og var leder af et uddannelses-

program for Palæstinensisk politile-

dere i Gaza og på Vestbredden (un-

dervisningen foregik i Jericho og 

Gaza). Her havde jeg fornøjelsen at 

arbejde tæt sammen med politiin- 

 
næstformand Stig Ødorf 

 

 spektør Thøger Berg Nielsen, der på 

daværende tidspunkt arbejdede for 

FN. 

 

I 1999 gennemførte jeg flere 

kurser for højerestående palæstinen-

siske politiledere i Gaza og Jericho, 

assisteret af Copenhagen Business 

School og bl.a. chefpolitiinspektør 

Kai Vittrup.  

 

Da intifadaen indtraf i 2000 blev 

projektet lukket ned, og jeg startede 

på at uddanne politifolk i de Baltiske 

Lande sammen med andre danske 

politifolk.  

 

I 2001 fik jeg jobbet som leder af 

internationalt afsnit i rigspolitiet.  

 

2003 drog jeg afsted igen, denne 

gang til Irak i den sydlige del af lan-

det, hvor opgaven var at opbygge et 

politiakademi og uddanne irakiske 

politiofficerer. Efter første tur til Irak 

som varede frem til februar 2004, 
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tog jeg ned igen i oktober 2004 og 

indtil maj 2005 på et udvidet projekt 

for irakiske politiledere. Her var jeg 

kontingentleder for de danske politi-

folk. Her havde jeg også fornøjelsen 

af at arbejde sammen med Kai Vit-

trup, som var rådgiver for den iraki-

ske politichef i den sydlige del af 

Irak.  

 

Efter at have afsluttet min missi-

on i Irak tog jeg til Bryssel i maj 

2005, hvor jeg var sekunderet som 

politiekspert, og arbejde med EU 

missionerne i Mellemøsten. Her ar-

bejdede jeg frem til oktober 2007, 

hvor jeg returnerede til Palæstina. 

Denne gang i en EU mission 

(EUPOLCOPPS) som Lead Police 

Advisor med hovedkvarter i Ramal-

lah på Vestbredden. Jeg havde privat 

bopæl i Jerusalem, her var jeg indtil 

januar 2010. 

 

Tilbage til rigspolitiet, hvor jeg 

kom i en ny afdeling, der skulle lave 

en strategisk udvikling for internati-

onalt politiarbejde. I denne periode 

havde jeg en kortere periode i Hell-

man i Afghanistan i forbindelse med 

udvikling af programmer mellem 

forsvaret og dansk politi i området.  

 

2011 og 2012 stod jeg for ud-

dannelsen af danske politifolk på vej 

ud i missioner.  

 

Januar 2013 drog jeg så afsted på 

min sidste mission som politimand. 

Denne gang som Head of Operation 

i TIPH mission i Hebron, Palæstina. 

Jeg kom hjem til Danmark i april 

2014, hvor jeg afspadserede og holdt 

ferie indtil min pensionering i politi-

et i september 2014. 

 

Ud af de 39 år jeg har arbejdet i 

politiet, har jeg været udstationeret i 

internationale missioner i omkring 

11 år.  

 

Jeg er nu sammen med de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer gået aktivt 

ind i FN museet, og en af de opgaver 

som vi lige har sat i gang, er en re-

novering af politiudstillingen. Første 

skridt vil blive en portal, i politiets 

farver (blå), samme som forsvarets 

indgangsportal. 

 

På portalen, vil de missioner 

dansk politi deltager i, og har delta-

get i blive opsat. Herefter vil selve 

udstillingen blive bragt up to date.  

Om vi når det hele inden åbningen i 

marts 2015 tvivler jeg på, men vi er 

på vej.  

 

Det var lidt om min baggrund for 

det internationale arbejde, jeg glæder 

mig til at møde mange af jer i 2015. 

 

Stig Ødorf 

Næstformand – FN museet.  

 

 



- 31 - 

FN Museets bestyrelse 
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 

Kustoder Knud Spangsø 

Tlf.: 8641 2065, e-mail: kustoder@fnmuseet.dk  

Bestyrelsesmedlem Gert Thisted Knudsen 

Tlf.: 2860 6646, e-mail: gtk@fnmuseet.dk 

Bestyrelsesmedlem Ole Stokholm Pedersen 

Tlf.: 2062 6794, e-mail: osp@fnmuseet.dk 

Suppleant Frede Jønson 

Tlf.: 4673 0628, e-mail: fredeogbodil@webspeed.dk 

Suppleant Jørn hvenegaard Christiansen 
Tlf.: 2076 6889, e-mail:joernhvenegaard@gmail.com  

Suppleant Leni Hansen 
Tlf.: 2650 4031, e-mail:evilhansen@hotmail.com  

 

FN Museets præsidium 
Formand 

Næstformand 

Oberst Jens Hvid Lønborg 

Oberstløjtnant P.L. Hinrichsen 

Rigspolitichefen Jens Henrik Højbjerg (varetages af politiin-

spektør Verner Petersen, Kolding politi) 

Brigadegeneral P.K. Pedersen 

Oberst F. Mathiasen 

Oberst K. Bache  

Landsformand Niels Hartvig Andersen, De Blå Baretter 

Major B.K. Agger 

 

 

Er du tilmeldt betalingsservice? 

Husk at opgive din nye adresse ved flytning. 
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mailto:naestformand@fnmuseet.dk
mailto:kasserer@fnmuseet.dk
mailto:sekretaer@fnmuseet.dk
mailto:kustoder@fnmuseet.dk
mailto:gtk@fnmuseet.dk
mailto:osp@fnmuseet.dk
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Den Danske Internationale Veteran Organisation 

Protektor H.K.H. Prins Joachim 
 

Fra Danmarks Internationale Veteranorganisation – De Blå Baretters (DBB) side skal der også 

hermed lyde et stort TAK for godt samarbejde i det forløbne år.  

Det har været en stor personlig udfordring og fornøjelse, som ny tilgået medlem af Præsidiet, 

at følge og medvirke til den store positive udvikling, som FN Museet har gennemgået i løbet af 

2014.  

FN Museets udsendte har jeg mødt utallige steder rundt om i landet, hvor museet er blevet 

promoveret på fornemste vis. Jeg er sikker på, at der ikke er ret mange i Forsvaret, der ikke har 

haft chancen for at stifte bekendtskab med udsendingene fra museet, det være sig ved Åben 

Hede i Oksbøl, Flyvevåbnets Åben Hus i Karup, Hærens 400 års arrangement på Kastellet, 

Kulturnatten i København og jeg kunne blive ved. Udover at fortælle om museet er der blevet 

solgt rigtig mange ting, og FN Museets overtagelse af salget fra DBB har også været en succes. 

Den indgåede aftale, der skulle gennemføres indenfor 5 år, er allerede afsluttet til stor tilfreds-

hed for alle. Tak for det.  

Det har båret frugt at være ude omkring og vise flaget, at adgangen, til museet så har været 

gratis i 2014, har helt sikkert også været et godt signal, der om muligt bør gentages. En stor 

oplevelse for hele familien, store som små, veteraner eller pårørende. Flot gået med de mange 

besøgende.  

Nu er udfordringen jo, at få de mange gæster til at komme igen i 2015. Det kræver fornyelse, 

ændrede udstillinger og nye tiltag, som igen kræver tid og kræfter, som jeg håber, kan findes 

blandt museets ildsjæle og støtter. Jeg er sikker på, at bestyrelsen har en plan og at de vil kunne 

leve op til denne store udfordring.  

DBB har også haft et godt år, hvor vi har medvind på cykelstien på mange områder inden for 

veteranarbejdet. Vi har været med omkring bordene, når der har skullet drøftes forhold for ve-

teranerne og vi har fået den indflydelse, som vi som veteranorganisation har fortjent. 

Vi har fået stor opbakning fra vores protektor HKH Prins Joachim, det politiske niveau, hvor 

ikke mindst Forsvarsminister Nicolai Wammen flere gange har deltaget i vores engagementer, 

ligesom Forsvarets Øverste Ledelse og forsvarets enheder har været lydhøre for vores ideer og 

aktiviteter. Vi har blandt andet opnået, at Veterankortet nu giver adgang til de mange rabattil-

bud, som Forsvarets fast ansatte længe har kunnet benytte sig af, nemlig Log Buy, der giver 

adgang til flere tusinde forretninger med store rabatter. Hvis du, som veteran endnu ikke har 

fået dit Veterankort, kan du få det ved at gå ind på vores hjemmeside: www.blaabaretter.dk  

I september 2014 fik veteranområdet tilført ekstra 25 mill. kr. pr. år de næste fire år og et en-

gangsbeløb på 30 mill. kroner til etablering af nye væresteder for veteranerne eller penge til 

forbedringer af eksisterende væresteder for veteraner. Her i nærområdet af FN Museet i Frøs-

levlejren betyder det, at DBB – Kammeratstøtteordningen vil få bedre inventar i det eksiste-

rende Veteranhjem i H16 og at vi har fået mulighed for at leje barak H15, hvilket giver os bed-

re mulighed for at gennemføre endnu flere aktiviteter for vore veteraner. Den nye barak giver 

os mulighed for bedre mødelokaler, indendørs aktiviteter, motionsrum, opholdsrum og opbeva-

ringsrum m.v. Det glæder vi os til at komme i gang med at indrette.  

Når vi får flere besøgende, er jeg sikker på, at der hver gang vil være indlagt et besøg på FN 

Museet til gavn og glæde for alle. For DBB er FN Museet jo vores eneste sted, hvor ”vi” kan 

fremvise vores historie. At det så gøres så smukt, som det sker i øjeblikket, ikke mindst ved 

hjælp fra de mange og gode veluddannede guider, er bare en stor fornøjelse.  
Med venlig hilsen Niels Hartvig Andersen/Landsformand DBB 

http://www.blaabaretter.dk/

