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Kære alle i HVE 277 Karup 

2018 er ved at være gået, og det er ved at være et år siden det sidste eska-

drilleblad. Som bekendt var vi nødt at hoppe sommerens udgave over på 

grund af mangel på artikler til bladet. 
Men nu er bladet tilbage. 

I HVE277 ser jeg ofte lyst og vilje til at få tingene til at lykkes på trods af ud-
fordringer og modgang. Hvad enten det gælder uventet afgang, uventede få deltagere, udfordringer med 

at få godkendelser igennem og mange andre udfordringer. Der er i eskadrillen nogle ildsjæle, der hjælper 

med at holde hjulene i gang, og er med til at gribe bolde, der er i luften. Det er en fornøjelse at se, hvor 
meget der bliver gået til den, for at holde eskadrillen i gang. 

I år har der været besparelser, hvilket bl.a. har betydet, at vore aktiviteter er blevet godkendt meget sent. 
Samtidig har der været udfordringer med at få skydebaner og terræn, og det har været med til at forsinke 

en endelig AKOS, og har betydet mange aflysninger i foråret. Til gengæld har efterårets aktiviteter kørt 
næsten som de skulle. 

I år har vi i Flyverhjemmeværnet haft 3 store aktiviteter. De to store støtteaktiviteter Air Show og Night 

Hawk i Aalborg. HVE277 var med til begge aktiviteter, men desværre ikke med det antal, som vi håbede 
på. Til gengæld var vi rigtig flot repræsenteret på øvelse Urfugl, hvor vi ud over at deltage i certificering 

også var med på øvelse resten af weekenden. 

Ændringer 

I løbet af 2018 har nogle stykker fra eskadrillen valgt at skifte til Stabseskadrille 200, hvilket betyder, at vi 
desværre ikke har nogen NK i eskadrillen på nuværende tidspunkt, og at bevogtningsdelingen blev lettere 

affolket. I den forbindelse sagde Rune Tønder ja til at blive gruppefører, og er nu i fuld gang med at give 
bevogtningsdelingen et skub i den rigtige retning. Det er også aftalt, at bevogtningsdelingen og Security 

Force vil arbejde tættere sammen, hvilket STØT også vil være en del af, hvor det giver mening. 
Vi har i år også valgt at sammenlægge de to bevogtningsdelinger til én. Det betyder, at gruppe 1 og 2 er 

de deciderede bevogtningsgrupper, som Rune er fører for, og at gruppe 3 og 4 er støttegrupperne, som 

Anne Mette Brokholm fortsat er kontakt til. 

Aktiviteter 2019 

AKOS 2019 er færdig, og vil blive udsendt snarest. Den vil udkomme kvartalsvist. I skrivende stund er god-
kendelser på plads, og skydebane- og terrænbestillinger er i gang, så vi kommer ikke ud for de samme ud-

fordringer, som vi havde i første halvår 2018. 
I 2019 har vi valgt at holde en aktivitets/eskadrilleaften hver måned, undtagen juli. Denne aften vil være 

åben for delingernes/gruppernes egen planlægning og egne aktiviteter, og skulle der være informationer til 
deling, vil de også blive delt her. Der er ingen af de helt store FHV aktiviteter i 2019, men til september 

skal eskadrillen have inspektion. Denne inspektion har højeste prioritet. Der vil være en administrativ in-

spektion, hvor staben deltager, og dagen efter afholdes inspektionsøvelse, hvor alle deltager.  
Senere på efteråret afholdes øvelse mini Urfugl. I forbindelse med denne øvelse, vil der igen blive gennem-

ført certificeringer. Denne øvelse har også høj prioritet. Vi skal i HVE277 have mindst 15 mand gennem 
certificering/recertificering i 2019. 

Fortsættes næste side ….. 



Fortsat fra forrige side ….. 

Vi skal ikke glemme, at vi i HVE277 selv er tovholder på 3 større uddannelsesaktiviteter for Team Nord. I 

januar gennemfører vi førstehjælpsuddannelser, til marts GD-omskoling og opfølgning på terrænomskoling, 
og til efteråret vil vi være tovholder på pistoluddannelse. 

Vi må heller ikke glemme BEVDEL og SECFOR egne øvelser, som afholdes i løbet af året, samt Karup 

Stream Challenge, som vil blive afholdt af DF Steen Hansen 3. gang til efteråret. 

Fra Flyverhjemmeværnets side vil der, ud over bevogtning, være stor fokus på uddannelse. Det være sig 
både manglende uddannelse, og uddannelse der skal vedligeholdes. Som eksempel herpå kan nævnes 

manglende fører- og funktionsuddannelse, ophold på flyvestation, opretholde/generhverve førstehjælps Q 
samt gennemføre kontrolskydning for opbevaring af personligt våben (K3) og kontrolskydning K7, som alle 

skal have for at kunne indsættes operativt. 

Jeg ser frem til et rigtigt godt år, hvor jeg regner med at se jer til uddannelser, øvelser og inspektion. 

I og jeres familier ønskes en rigtig god jul og et godt nytår. 

Michael Rauh 
EC HVE277 Karup 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fra 277 historiker Valde’s arkiv har vi fået følgende visende foto (1963) medlemmer fra Kvindeligt 

Flyverkorps (piger / kvinderne på billedet viser ”Karup-piger) Måske kan du genkende nogle af dem? 



Arrangeret af SECFOR v/Steen L. Hansen, 277 

HVE 277 afholdte anden udgave af KSC. Karup 
Stream Challenge er en konkurrence for enkelt-

mand eller makkerpar. 
Navnet indeholder ordet Stream, som både sym-

bolisere Karup Ådal, terrænet som konkurrencen 

foregår i, og at man helt sikkert vil befinde sig i 
et eller flere af de små vandløb, på et tidspunkt 

under løbet.  
Det er en almindelig orienteringsmarch på små 8 

km i luftlinje, med indlagte poster. Disse poster 

er bemandet og vil udfordre deltagerne på enten 
fysikken, taktikken eller den teoretiske viden. Der 

er også udlagt nogle almindelige poster med klip. 
Højst sandsynligt i noget vådt terræn. 

Lad os gå igennem løbet fra d. 27/10. Starten 

var Hjemmeværnsgården i Karup, hvorfra soldaten skulle forskyde hurtigst muligt til Post 1 skydebanen. 

soldaten blev målt på den tid der blev brugt mellem posterne.  

Ved ankomst til skydebanen, skulle soldaten nedkæmpe særligt udpegede mål. I og for sig en nem op-

gave, hvis ikke det var fordi at ALLE skiver stod oppe, og det gav minus at ramme en forkert, Også hvis 

det var med en opspringer. Det skulle ikke være for nemt. 

Post 2 var et klip. 

Post 3 var Punkt orientering, hvor soldaten skulle følge et kabel. På dette kabel var der sat nogle røde 

markeringer. Når disse markeringer blev fundet, skulle der med en nål, laves et lille hul i kortet. Jo mere 

præcis, jo flere point. 

Post 4 var et klip 

Post 5 var panserkending. Der var nogle lette og nogle virkelig svære køretøjer. Der var også en 
bonus opgave, som kunne skaffe soldaten to ekstra point. *Men ak nej. Ingen kendte til en KV-1 fra 
1941. 
Jeg samler modeller af kampvogne, og har virkelig mange forskellige. Også nok til at gøre det 
spændende næste år . 

Post 6 var Ild og bevægelse. Her skulle soldaten assistere en anden soldat i at generobre en kasse med 

reservedele. Denne kasse befandt sig desværre i en bil, 50 meter ude i åbent terræn. *Uheldigvis var 

den anden soldat såret, så han kunne ikke assistere i at slæbe kassen med reservedel (Sten og jord) 

tilbage i sikkerhed*. 

Post 7 var et klip i en bunker 

Post 8 var en snige opgave. I en bevogtet bunker skulle soldaten snige sig ned i rum B. Der var også et 

rum A. Det var dumt at gå derned. I rum B var der et bord med et kort. På dette kort var der nogle stil-

linger og nogle placeringer af depoter og nøglepersonel. Soldaten skulle så finde koordinaterne på disse, 

og bringe dem tilbage til en agent. Uden at blive kompromitteret. 

Post 9 var et klip i en sump. 

- forsættes



KSC 18 fortsat  

Post 10 var et klip mellem to små søer. 

Post 11 var vandløbssprint. Som navnet angiver, skulle soldaten her tilbagelægge 75 meter sprint igennem 

et vandløb. *En veninde fra min løbehold hjemme i Sejs, havde påtaget sig den opgave at råbe ad 

deltagerne, når de kæmpede sig igennem det kolde åvand*. På denne post havde soldaten mu-lighed for 

at score en separat præmie, udenfor den aktuelle konkurrence. Vandet var koldt og forholdsvis dybt. 

Post 12 var et klip….også i noget vand 

Post 13 var håndgranatkast. Her skulle 

soldaten kaste 2x4 kast som gav point 

og 2x konsekvenskast, som selvfølgelig 

gav en konsekvens såfremt disse ikke 

var træffere. *Nu var det ikke de ob-
ligatoriske kast vi var ude i. Der skulle 
kastes nede fra hullet og op i en kasse, 
som kun lige kunne skimtes*. 

Konsekvensen var en tur ned i et gam-

melt og tomt vandreservoir efter to am-

munitionskasser med sand i, og så op og 

gå en tur rundt om hullet. Det gav lidt 

syre en lårbasserne.  

Post 14 Skov Tag-Fat. Let nok. Soldaten skulle bare igennem en tæt skov, uden at blive ”taget” af en udø-

delig. Udødelig fordi så var det nyttesløst at tage kampen op. Her gjaldt det om at løbe, og løbe rigtig hur-

tigt. Nå ja. Det kostede 10 minutter i straf at blive fanget. *Hahaha!! Efter knap 8 km march i luftlin-je, 

som gav omkring 11 km march, med våd uniform og syrede lårbasser. Så fik de lige lov til at spurte 200 

meter gennem en skov. De kæmpede til lungerne hang ud af dem. Mange kæm-pede forgæves, og 

måtte bøde en tidsstraf*.  

Post 15 var et klip, og et ”helle”. Når soldaten havde klippet denne post, stoppede fangelegen. 

Mål: Her blev serveret en god kødfyldt ret, så kampkraften kunne genopbygges. 

Ud over folk fra HVE277, havde vi besøg af et 

makkerpar fra HVK Skanderborg, en fra HVK 

Cimbrer og 5 tyskere fra en enhed i Nordrhein-

Westfalen (se foto til højre)  

Der blev virkeligt gået til stålet i Ådalen. Både 

enkeltmand og makkerparrene gav den hele 

armen. Men også personellet på posterne gjor-

de et godt stykke arbejde. De gjorde det muligt 

for deltagerne at have noget at arbejde med 

og imod. 

Der er også nogle fede præmier at kæmpe om. 

Det er selvfølgelig vandrepokaler, som betyder 

at man skal komme tilbage året efter og for-

svare sin titel. 

- fortsættes



 
KSC 18 fortsat  
 
 
Vinder af enkeltmandskonkurrencen blev René GF1/SFDEL/HVE277. Han generhvervede sig et dæk fra en 
Merlin Helikopter. 

 
Vinder af makkerparkonkurrencen blev Ruddi og Niels Jørgen fra Skanderborg. De kunne stolt hjemtage 

den smukke Guldmalede ammunitionskasse fyldt med skærver og beton. 

 
Vi sørger selvfølgelig for at der bliver graveret navn og enhed i 

præmierne. 
 

Lars/1 GRP/HVE277 blev hurtigste enkeltmand på vandløbs-
sprinten, mens Kellys og Lipzig fra Tyskland blev hurtigste mak-

kerpar. De vandt hver en Felt Espressomasskine. 

 
I år havde vi inviteret 3 tyske hold med, men også en del dan-

ske. Desværre lykkedes det os ikke at sælge idéen til så mange 
danske deltagere. 

 

Men det lave deltager antal til trods, var det en forrygende suc-
ces. Vi har lært meget af denne omgang, og lært at vi godt kan 

håndtere et øget hold antal. Derfor vil vi åbne for at flere kan 
komme med og prøve kræfter med vores smukke terræn og de 

udfordringer som vi kan stille på benene. 
 

Vi gør meget ud af at lave opgaverne anderledes, men stadig 

indeholde almindelige soldaterfærdigheder. 
 

EC på en post med en hjælpende hånd (også på KSC 18)  



 

   Ved Valde / historiker 

     

 
Mine damer og herrer!  ” Giv agt, jeg har nu kommandoen”. 

Den nyudnævnte Kaptajn, Michael Rauh, indledte eskadrilleaftenen den 13. december med hvorledes 
året 2018 var gået og om, hvordan situationen er her i december 2018 i HVE277.                                                                                            

HVE277 har gennemgået store forandringer i 2018, hvor blandt andet bevogtningsdelingen blev kraftigt 
reduceret og var tæt på total opløsning. Men heldigvis var der enkelte personer i delingen, der ikke ville 

overgive sig, trods situationen så mørk ud med et stort frafald.                                                             

Rune var blandt andet en af dem der kæmpede bravt for at få gang i delingen igen, med de få der var 
tilbage.                                                                                                                                                                                    

HVE277 skylder ham derfor stor tak for hans ihærdige indsats, og glæder sig over en jævn aktivitets 
fremgang igen i bevogtningsdelingen. 

Danish Air Show blev afholdt i Ålborg, hvor HVE277 var repræsenteret, dog ikke så godt som vi kunne 
have håbet på. Danish Air Show afholdes igen i 2020 i Karup.                                                                                                                                                               

Til gengæld var eskadrillen flot repræsenteret ved Øvelse Urfugl her i Karup. Øvelsen gik nogenlunde, 

hvor en øvelse altid vil give grundlag for ændringer og efterjusteringer, som kan afprøves igen i 2019 
på Øvelse Mini Urfugl.                                                                                                                                                                   

SF’ernes planlagte konkurrence, 
Karup Stream Challenge (KSC), af 

delingsfører Steen Hansen, med 

såvel udenlandske tyske gæster, 
som inviterede enheder fra Flyver- 

og Hærhjemmeværnet var en suc-
ces. Alle kan stærkt anbefales alle 

at deltage i KSC til næste år. Hvis 
fysikken ikke er med, er der nok at 

hjælpe med. 

Af forskellige årsager, måtte eska-
drillen desværre aflyse en del skyd-

ninger i foråret, selvom det er en 
fornøjelse at komme til Franz’ veltil-

rettede og indholdsrige skydninger 

hver gang. Skydningerne i 2019 vil være lige så informative med Winnie som skydeleder og Franz som 
skydelærer, så vi ses på skydebanen til et godt resultat.                                                                                                                                                             

Førstehjælp er for alle aktive med en påmindelse om at HVE277 og Team Nord har kursus i januar, 
med 6 timers kursus for dem der har Q og 14 timers kursus for dem, der ikke har Q.                                                                                                                             

Michael appellerede også alle til at komme til aktivitets/eskadrilleaften, for herigennem at få evt. 
spørgsmål besvaret som kørsel, aktivitet, m.m. Evt. også deltage i et af de mange tilbud. Aktivitets/

eskadrilleaftenerne vil give mulighed for at møde hinanden på tværs i eskadrillen.                                                                                                                                         

De forskellige tegn og årstegn var der nu tid til at udlevere til de repræsentative værdige modtagere: 
 

Feltskyttemærke bronze: Ryan Kristensen 
HJV 10-årstegn: Kaj Hansen og Martin Øgaard Jensen 

HJV 25-årstegn: Lars Ole Dahlin Lysgaard og Lars Hochland Andersen 

HJV 40-årstegn: Vagn Leon Rasmussen 
Efter dette blev følgende tildelt eskadrillens pokaler: 

Årets medlemmer blev tildelt: Rune Tønder og Karl Rykær 
Årets skytte: John Ellekrog Jensen 

Årets Bommert: Michael Rauh 

 
- fortsættes  



 

   Ved Valde / historiker 

     

…fortsat  
 
Som en meget værdig repræsentant blev DF Steen Hansen, der i et stykke tid har været delingsfører 

for Security Force, til hans egen store overraskelse, udnævnt til løjtnant, med en stor anerkendelse og 
klapsalve efterfølgende. 

Steen havde også en erkendelse til Michael. Han havde et våben som han endnu ikke havde afleveret 
til våbeneftersyn og undskyldte overfor Michael, om han ikke ville modtage dette. Våbnet var en økse, 

der er et symbol på SECFOR HVE277, og i dette tilfælde overrakt til Michael som symbol på, at han er 
optaget som æresmedlem af SECFOR HVE277 for sit store engagement i og arbejde for delingen.  

Glædelig jul og et lykkebringende nytår til alle. 

 
HIST. Valde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto af John V. Nielsen: 

Øverst fra venstre: Lars H. Andersen modtager af 25-årstegn, Martin Ø. Jensen modtager af 10-

årstegn, John E. Jensen årets skytte, Vagn L. Rasmussen modtager af 40-årstegn, Kaj Hansen modta-

ger af 10-årstegn. 

Nederst fra venstre: Michael Rauh årets bommert og modtager af SECFOR æresøkse, Ryan Kristensen 

modtager af feltskyttemærke, nyudnævnt løjtnant Steen Hansen. 

Følgende kunne desværre ikke være med på billedet: Årets medlemmer Rune Tønder og Karl Rykær 

samt modtager af 25-årstegn Lars D. Lysgaard. 



Årets gang – i marchtempo 

Jeres trofaste vandrer testede igen i år vejene i Europa  

I år skulle min gyldne Nijmegen-medalje skiftes ud. Og Dodentocht skulle gentages. 
Det var årets mål. Men noget var ændret. Hjemmeværnet ville ikke gennemføre kon-

trolmarcher i foråret på grund af besparelser, og jeg havde ikke noget hold at gå på. 
Ikke den optimale start. Men så måtte man jo bruge sit netværk. 
René, Vagn og jeg fra det tidligere marchteam FHV skulle ud og finde nye allierede. Og i Skanderborg fandt vi 
Jens Østrup, som skulle starte et nyt hold op med Flyverhjemmeværnet. Det blev en broget flok fra MHV, FHV 
og HHV samt AFTC (nu: OSW). De fleste havde ikke gået Nijmegen før, så os gamle måtte vise vejen. Det skulle 
vise sig at blive et meget hurtigt hold. 
Vi startede træningen i januar som sædvanlig, og det var en kold og glat fornøjelse. Der startede næsten en ny 
tradition med, at mindst én af holddeltagerne skulle lande på halen, inden vi nåede i mål. Heldigvis uden skader. 
Og nej, jeg holdt mig på benene i år. Det blev ikke til det store antal fællestræninger i foråret, hvilket skulle vise 

sig en dyr prioritering senere hen. 
Holdføreren havde i mangel på en officiel kontrolmarch valgt, at deltagerne skulle 
gå Ravningbro (2 dage á 40 km) som fælles- og kontrolmarch, en tur omkring Vejle 
Å-dal allerede i april med fuld oppakning (10 kg). Det vakte ikke udelt begejstring 
blandt de rutinerede af frygt for skader så tidligt på året i det bakkede terræn. Og 

resultatet udeblev da heller ikke, da vi havde 2 nye, som måtte udgå. Flere andre fik 
mindre skader. Ikke godt for moralen. Men vi kom i mål, ikke mindst takket være de 
”gamle”, som trak holdet det sidste stykke. De unge, muskuløse soldater gloede 
noget, da os midaldrende efter 30 km på andendagen fra bageste geled satte tem-
poet op ad den stejleste bakke på strækningen og gik forbi dem lige så stille. 
Sidste år havde jeg forsøgt at gå rundt om Hamborg – en distance på 100 km. Jeg 

måtte desværre opgive efter ca. 60 km, og det pinte mig. Så jeg tog afsted igen i år 

for at rette op på miseren. Det blev årets første gennemførte Megamarsch i Tysk-

land men ikke den sidste. 

Ellers gik det stille og roligt fremad med træningen. Vi 3 kom omkring det meste af Midtjylland. René ville gerne 
prøve noget sværere, så jeg tog ham med til Mols bjerge i maj. Her skulle vi igennem 60 km vanvid, så kl. 4 
startede vi, inden solen stod op. De 40 km klarede vi uden at kny, men så fik René en smag på, hvad 20 km 
ekstra betyder. Vi var i supergod form, og alligevel kæmpede vi bravt. Imens så vi Dodentocht-vandrerne for-

svinde ud i horisonten foran os. Efter 50 km blev pausen lidt længere end normalt, før vi åd den sidste stræk-
ning. Lige derefter var René ikke klar på at gå 100 km engang, men jeg beroligede ham med, at det kunne han 
sagtens. Afslutningsvis besøgte vi en fra holdet, som boede tæt på mål, og hurtigt steg humøret igen med en 
velfortjent, kold øl. Det havde væ-
ret en flot tur. 
Hærvejsmarchen (2 x 45 km) var 
næste fællestræning, og igen kom 
de unge uforberedte men selvsikre. 
Og igen måtte de nyde synet af 
asfalt, mens vi andre hyggede os. 
Vi gik stærkt den første dag. På 
andendagen skete der noget. In-
spireret af de tyske soldater be-

gyndte holdet at synge. Og pludse-
lig blev turen helt anderledes. Hu-
møret steg, overskuddet meldte sig 
og kilometerne forsvandt under 
vores støvler. Det blev vores styr-
ke. Teksten fra sangene skriver jeg 
ikke her, da den nok ville blive 
bortcensureret. Alle kom igennem 
denne gang med 3 uger til Nijme-
gen. Det lovede godt. Fortsættes næste side 

Hærvejsmarch 2018  



Ugen før trak Tyskland igen, og denne gang tog jeg min nu topfitte vandrebuddy René med 
til Düsseldorf. Vi kørte derned fredag nat, og lørdag morgen kl. 8 startede vi ud på de 50 km med 10 kg på ryg-
gen. Igen gik de 40 godt, og så begyndte turen at trække tænder. I mål valgte vi at tage en taxa tilbage til start, 

for vi orkede ikke at gå en kilometer ned til toget. 
Turen hjemad krævede nogle power naps under-
vejs. Men medaljen føltes godt. 
Holdet kom ned til Nijmegen i uge 29, og det gik 

rigtig godt. I slutningen af første dag mødte vi et 

amerikansk par, som var udstationeret i Tyskland 

og ville prøve kræfter med verdens største march. 

De hang noget med mulen, hvilket er meget nor-

malt blandt vores allierede over atlanten. De ken-

der simpelthen ikke til marchdisciplinen og de 

strabadser, det giver. Så vi tilbød dem at følges 

med vores hold. På andendagen mødte vi dem 

ret hurtigt igen, og de havde det svært. Så de 

blev puttet ind i vores geledder, og der blev de 

resten af Nijmegen-marchen. Da det rygtedes til 

det danske kontingent, at vi havde lavet et joint 

venture med the United States, kunne de ikke få 

armene ned af bare henrykkelse, og der kom 

både presse på og tale fra chefen for Hjemmeværnet til vores hold, da vi nåede i mål. Jeg fik min nye medalje 

og en kanon oplevelse oveni. 

3 uger gik, og så skulle jeg nå mit andet mål: Dodentocht. For første gang var der deltagerbegrænsning på, og 

det satte jeg meget pris på. 13.000 mennesker på de små veje er rigeligt. Da klokken blev 17 og marchen skulle 

sættes i gang, begyndte regnen. Det er sjældent en god start. Ved 2-tiden valgte jeg at give op og tage poncho-

en frem. I samme sekund kom et mindre skybrud. Det blev en lang nat. Ved morgentid tog regnen af, og plud-

selig virkede det muligt at komme i mål igen. Jeg var træt, havde ondt og trængte til noget rent tøj, men i det 

mindste var jeg ret sikker på, at jeg var den hurtigste blandt mit hold, Danish Dynamite Walkers. Tilbage ved 

overnatningsstedet blev jeg noget overrasket over at se en anden fra holdet sidde og spise aftensmad. Hans 

kommentar var: ”Kommer du først nu?” Dér knækkede min selvtillid godt nok. Da jeg fik snakket med ham efter 

et guddommeligt måltid viste det sig dog, at han havde løbet hele vejen. Skal jeg lige gentage det? Løbet 100 

km! Det havde taget ham under 13 timer. Det kommer jeg aldrig til. 

Sæsonen kom ind i efteråret, og det gamle marchteam FHV tog atter afsted til Arnhem for at deltage i Airborne-

marchen. Denne gang krydrede vi besøget med noget kulturhistorie, og det var ret skræmmende at lære mere 

om på museerne, hvad der skete dernede i 45. Det er så ufatteligt, hvad også hjemmeværnets historie bygger 

på. Det er sundt at blive mindet om en gang imellem. 

Nochmal var det tid til Megamarsch i Tyskland, og denne gang tog jeg bussen til Köln. Forude ventede 100 km 
mere. Og nogen havde ikke glemt mig i Belgien, for det startede med regn, undervejs tog det til, og de sidste 30 

km var det uvejr gennem skove og stejle bakker, hovedsageligt på stier. Med 10 km tilbage var jeg ikke sikker 
på, at jeg nåede i mål før tidsfristen på de 24 timer, men det skulle være løgn. Jeg orkede ikke den tur en gang 
mere i 19. Og det lykkedes da også at komme i mål med sølle 30 minutter tilbage. Med allerede købte billetter 
havde jeg travlt med at komme hjem til Danmark, så jeg nåede ikke at skifte tøj ved målet. Det føltes som en 
isvinter, indtil jeg kom tilbage til Köln. Til gengæld var toget 2 timer forsinket, så transportplanen smuldrede for 
mine øjne, og jeg frygtede at skulle sove på en banegård eller rutebilstation. Ved rent held lykkedes det alligevel 
at stå i Flensborg kl. 6, så jeg kom for sent på arbejde den dag, men til gengæld lavede jeg ikke ret meget. 
Fortsættes.. 
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Sidste tur var – rigtig gættet – en megamarsch. Det var blevet slutningen af oktober, og jeg skulle et smut til 

øen Sild. Det gik ikke helt som planlagt. Jeg kom afsted en time efter start, så hver gang jeg nåede til en rast, 

var den lukket. Temperaturen startede på 3 grader og var nedadgående. Efter 12 timer og 50 km var jeg så ud-

mattet, at jeg knækkede sammen, mens jeg halvsov gående – oppe på en jernbanebro. Knæet havde det ikke 

godt, og jeg kunne se på tiden, at jeg sandsynligvis ikke kunne nå i mål. Så jeg kiggede kortet igennem og kun-

ne konstatere, at det var sidste chance for at stoppe. Desuden ville morgentrafikken snart starte, og det virkede 

for farligt at fortsætte.  

Så mit eventyr sluttede lidt uforløst denne gang. Og det 

var en vigtig lære. Uanset hvor klar man føler sig, så er 

det ingen selvfølge at kunne gennemføre 100 km. Så 

jeg tog fra den tyske ø med en lovning om at komme 

igen og klare også dette. Desuden skal jeg jo have ny 

medalje i Nijmegen igen i 19. 



Så længe som kartofler overho`det har skræl 

Må der andre til at skrælle dem, for de kan jo ikke sel, 
Vi sad ved samme spand (Birthe og Valde) med fingrene i vand vi skrællede hele dagen og vi var kun 

(Birthe og Valde). 
16 kg kartofler, 6,0 kg kød, 3 kg løg, 4 kg gulerødder. 3 Cilli, 3 Peber, salt og peber, 2 l. sødmælk, 1 kg 

Margarine, 18 Baguettes, og en masse vand. 

 
 

Til alt dette var der ikke gryder nok på Hjv-
Gaarden, så jeg hentede på min bopælen nogle, 

samt andet ikke militær effekter, til brug udi koge-
kunsten´s svære erhverv. 

Problemet var bare at lave kartoffelmos ved brug af 

almindeligt piskeris, som ville brænde sammen. 
Men Birthe havde fået en genial ide med en mørtel-

blander som murerne bruger var ideelt til at lave 
kartoffelmos med, selvom de unge kriger så noget 

betænksomme ud da vi hentede den ude i Birthe´s 

bil. 
Efterhånden var alt klappet og klart som i en Olsen 

film, men det sidste tilrettelæggelse duede ikke, 
nemme lig ovnen til at holde det hele varmt. Så vi 

måtte varme kartoffelmosen igen i små gryder, 
hvor problemer er for at løses selvom vi følte os 

som nogle hængerøve og hundehoveder. 

Heldigvis fik vi en god forstærkning ved et tiden, 
hvor Ulla meldte sin ankomst og straks gik i gang 

med en meljævning og opvask. 
 

Kartoffelmos og sammenkogt gryderet, gerne lidt stærkt fik 

de unge mennesker jo, men ikke mellem kl. 13-14 lørdag d. 
27 som var bestilt.  Men ca. kl. 15,30 til 18,00 blev den vel-

tilberedte gryderet med kartoffelmos fortæret af trætte og 
sultende kriger 

 

Om det var fjenden der havde meldt afbud, eller egne styr-
ker der havde overgivet sig, ligesom den gode soldat Svejk. 

 
Skal skribenten her være ubesvaret, han deltog ikke selv på 

KSC i år, da han skulle skrælle kartofler:-) 
 

Med et velbekomme til alle fra:  

Kartoffelskrællerholdet Birthe- Ulla- Valde  
 

 

 

”mad til KSC 2018”  



SwiSS international Mountain Marathon aka r’adyS 

august 2018 

 
Efter 15 timers kørsel, parkerede vi bilen fredag aften, i den lille by Emmetten, øst for Luzern. 

Skolen lagde lokaler til indtjekningen.  
Der var livlig aktivitet af løbere, som hver især gjorde deres kort klar til lørdagens strabadser. 

Der er mange typer af løb i SIMM/ R’adys.  

Man løber over to dage, og overnatter et sted oppe 

i bjergene. 

Der er almindeligt orienteringsløb på 50-80 km di-

stancer (luftlinje). Score orientering hvor posterne 

har point efter sværhedsgraden og man skal score 

så mange point som muligt indenfor 4 timer.  

Trailmaraton, hvor en anbefalet rute er tegnet ind 

på kortet, men det er tilladt at skyde genvej. Der er 

distancer fra 40-70 km. 

Vi fik vores kort og fik indtegnet forskellige områ-
der vi skulle være opmærksomme på.  Adgang for-

budt, køer med kalve, får og hyrdehunde og en 

enkelt vandpost. 
Der havde, som i resten af Europa, været meget 

tørt i Schweiz, så der var ikke meget vand i vandlø-
bene. Vandposten var af den årsag, meget vigtig.  

Men bare fordi vi nu vidste hvor vandposten var, betød det ikke at vi vidste hvor på ruten den ville være. 

Ruten ville vi først få lige efter starten, lørdag morgen. 
Vi fik også to fribilletter til en kabelbane, som vi kunne tage fra kl. 08:30. ”Kom tidligt, der kan godt blive 

trængsel for at komme op til start”. 
Vi skulle bo på en lille campingplads, 10 minutters kørsel fra Emmetten.  

En rigtig hyggelig plads, ved en lille sø, hvor det ikke var tilladt at have køretøjer. Vi fik lov til at læsse 

bilen af, men skulle parkere 500 meter længere oppe i byen. 

Vi brugte aftenen på at lade telefoner op, pakke rygsækkene med alt hvad vi skulle bruge de kommende 

to dage. Telt, sovepose, kogegrej, mad, ekstra tøj, førstehjælpsudstyr, kameraer og meget mere. 

Vi valgte at medbringe 1 liter vand i hver vores Camlebak, en lille flaske med energidrik og en kop til de 

vandløb vi måtte møde. 

Så var det ellers på hovedet i seng. 

Som så mange andre gange før et stort løb, sov jeg utroligt dårligt. Natten blev brugt på at vende og 

dreje mig. Så meget for at gå tidligt i seng.. 

Næste morgen kl. 07:30, hankede vi op i grejet og begav os de 500 meter op ad bakken til bilen,  og ti 

minutter senere parkerede vi bilen i Emmetten og begav os op til kabelbanen. 

Vi var nogle af de første oppe ved den lille restaurant ”Stockhütte” (1277 m.).  

Da der var ikke tegn på, at her skulle være et løb, kom tvivlen ”Er vi det rigtige sted?”, ”Skal vi gå vide-

re??”. 

Flere kom til. Nogle gik lidt op ad vejen for at lede efter start. De kom tilbage igen kort tid efter. ”Rolig 

nu, der er 1,5 time til start…” 

Snart kom der da også et par gutter med nogle stænger og det kendte ”R’adys Start” mærke på. Pyha! 

Vi stimlede sammen foran Start-porten, fik en kort introduktion på fransk, tysk, italiensk og Schweizisk  

(Hoch Deutch) - fortsættes næste side  

 



SwiSS international Mountain Marathon aka r’adyS 

Fortsat fra forrige side 

 
Så gik starten, vi løb frem til en lille dame, som viftede med et ark med nummer 7 på. Det var den kate-

gori vi var tilmeldt. Trailmarathon Long. 

Martin greb et lille kort, hvorpå ruten og posterne var tegnet, og fik også to ark med postbeskrivelser. 

Som nødkort havde vi det mere detaljerede kort, som vi fik fredag aften. 

Alle O-løberne fangede også deres postbeskrivelser. Modsat os, fik de ikke noget kort med ruter og po-

ster på. De fik postbeskrivelserne og skulle selv påfører posterne på deres kort som de fik fredag. 

Vi skyndte os afsted på ruten, og lå forrest de første 400 meter J. Så gik det op ad! Dog ikke som vanen 

tro lodret, men denne gang lidt mere Jyskagtig……………Ah ok, lidt mere end Himmelbjerget. 

Orienteringen var ikke svært. Det var ikke der vi ville blive udfordret. Det var nok mere hastigheden der 

kunne blive en faktor. 

Vi fandt post nr. 1, og hurtigt retningen til nr. 2.  

Som de bjerggeder vi er (Ironi kan forekomme), valgte vi at følge en grusvej og dermed en lille omvej 

på vej mod post 2 på den anden side af dalen. Ikke den korteste, men en lidt mindre udfordrende rute. 

Vi skulle jo lige i gang, og blive dus med terræ-

net. 

Godt på vej ned i bunden af dalen, kom en Far-

mand springende ned af den stejle bakkeskrå-

ning, med en 8-10-årig pige i fuldt firspring bag 

sig. Der var dæleme fart på. Farmand havde in-

gen ”curling tendenser” som bremsede ham. 

Hun fik lært o-løb på den hårde måde.  

Det gik rigtigt fint igennem terrænet. Vi løb langs 

højdekurven over et par km, før det gik 300 høj-

demeter ned, for igen at stige det dobbelte.  

Vi løb når det var fladt eller gik nedad. Selvfølge-

lig var der to hold Schweizere som løb forbi os, 

mens det gik opad. Det er nu rart lige at blive 

sat på plads, mens man selv syntes at det går 

godt J 

Stille og roligt kæmpede vi os op ad til Nieder-

bauen 1570 m, hvor adskillige paragliders afgik 

fra. 

OK, det er så en sport jeg næppe finder attraktiv. Stå med et lagen over hovedet, løbe nogle meter, for 
så at flyve ud over en bjergside og svæve 1000 meter over en sø………Ellers tak! 
 
Herefter blev det fladt de næste 1,5-2 km. Det gav mulighed for at restituere lidt og spise lidt energiba-
rer.  

Vi passerede områder med mange kreaturer. I stedet for en dyre-rist til at holde dyrene inde på egne 
marker, var der her to tynde pinde skulle skubbes til side. Jeg gik nænsom igennem disse pinde, og 

skubbede til dem med mine vandrestave.  

 
Hvis jeg på nogen måde var døset hen pga. det flade terræn, blev jeg vækket med et hug af dimensio-

ner. Jeg må ha’ ramt et bart stykke på den ene pind, og fik en ordentlig gang strøm. 
Med hjertet banket op i gear igen, ankom vi til post 4 ude på Hundschopf, en pynt i 1649 meters højde 

med en dertilhørende vanvittig flot udsigt ud over søer og bjerge…..WOW!  

Vi har altid haft den aftale, at ser vi noget smukt, skal der være tid til at stoppe op og beundre. 
Det gik en smule nedad hen over den næste lille km tilbage fra Hundschopf, men så var det også slut 

med det lette terræn. På små 400 meter ad en smal zig-zag sti, steg det 100 højdemeter.  
                                  

                                                                                                                       Fortsættes….. 



SwiSS international Mountain Marathon aka r’adyS 

Fortsat fra forrige side 

 
Fra post nr. 5, fortsatte det stille og roligt opad endnu 150 højdemeter, via en smal og mudret sti. Det 

skrånede fint ned til højre, nok til at give en god rulletur på et par hundrede meter, skulle man glide i 
mudderet. 

Martin syntes ikke at det var så sjovt, og var utryg ved situationen og de smalle stier.  

Ved post 6 stod der en flink ung kvinde, og sagde ”Ok, det næste lille stykke er lidt udfordrende, men så 
bliver det godt igen”. - Hold lige fast i den kommentar. 
Det var jo dejligt at høre.  
Vi sneg os rundt langs en bjergsidn, som var rejste sig 100-150 meter på vores venstre side.  

100 meter fremme ad stien, var et andet hold stoppet op og rodede med deres grej. De pakkede deres 
vandrestave ned?? Underligt. 

Men hvor er stien?? Ahh der var den….. GULP!  

Den fortsatte 120 meter lige op i luften. Der var dømt klatring, og vi havde nu årsagen til at det andet 
hold pakkede deres stave væk.  

Vi pakkede også vores vandrestave væk, og jeg iførte mig et par handsker. Ruten var nogle klatter på 
klipperne, men man kunne kun se en markering ad gangen. Man skulle frem til den for at se næste mar-

kering. 

Nå, men vi måtte jo til det. På med rygsækken igen. 
Jeg kravlede nærmest på alle fire opad som Spiderman, dog i et mere roligt tempo.  

Midtjyden havde endnu en gang bevæget sig ud i uoverskueligt terræn J 
Til tider var der en stålwire man kunne gribe i, men ikke hele vejen.  

Jeg var et stykke foran Martin, og stoppede for at høre til ham. MARTIN…..ER DU OK!!?? 
Som regel kom der ikke noget svar, men så dukkede han op kort efter. Han sagde ikke noget, men var 

meget koncentreret i det her miljø, som lå mile-

vidt udenfor hans komfortzone. 
Vi fik os kæmpet op på bjergsiden til post 7.  

Mens vi fik nerverne i ro igen, mødte vi et kære-
stepar, som var på hyggetur heroppe, med de-

res hund.  

De skulle ned ad den sti som vi lige var kommet 
op ad.  

But what about the dog?? Intet problem, den 
var lille nok til at komme i rygsækken…….You 

are Crazy!! sagde jeg. De smilede til os, nikkede 

og forsvandt. 
Der kom to andre hold op ad stien, mens vi talte 

med kæresteparret. De kunne fortælle at mange 
hold allerede havde forladt løbet. 

Vi fulgte efter de to andre hold, som dog hurtigt 
trak fra os, langs bjergtinden.  

Den 1 m bred sti, med et fald på 100-150 meter lodret ned til højre, og en skrånende bjergside adskilleli-

ge hundrede meter til den anden side, fik ikke Martin ind i komfortzonen igen. Til trods for den smukke 
udsigt.  

Mig: WOW! Se hvor langt der er ned herfra. Det er dælme vildt.  
Martin: Jeg er ligeglad, bare fortsæt 

Post nr. 8 lå på en bakketop, lidt fra stien. En ret høj bakke med masser af græssende køer på. Det var 

ikke nervepirrende at komme derop, det var bare hårdt som ind i hel.... zig-zag opad. 
Tilbage på den smalle sti, vandrede vi mod post nr. 9, som lå i 1996 meters højde. Det var som om at 

stien blev smallere og mere mudret, og dermed pressede lidt på Martins højdeskræk. Martin stoppede 

mig 

Martin: Jeg har det sgu’ ikke godt med det her. 

Mig: Ok….Mig: Lad os stoppe helt. VI skal gå i samme terræn i morgen, så.. 

Martin: OK…….Tak! 



SwiSS international Mountain Marathon aka r’adyS 

Fortsat fra forrige side 

 
Netop da vi havde besluttet os for at forlade løbet, og begive os nedad, blev vi overhalet af et hold. Den 

forreste var en glad mand, som med et kæmpe smil hilste og sneg sig forbi mig på den lille sti. Den an-
den var derimod ikke så tilfreds med situationen. Der udspillede sig en komisk dans, da han og Martin 

skulle forbi hinanden på samme smalle sti.  

To mænd grå i ansigtet, stive af skræk og beklemt over at stå i 1950 meters højde, skulle blive enige om 
hvem der skulle gå forbi og hvem der skulle klamre sig til en klippe. Det lykkedes til sidst, og vi begav os 

ned til et fladere område.  
Jeg fandt telefonen frem og ringede til løbsledelsen. Vi fortalte vores position, og fik forklaret at vi udgik 

af løbet. Vi fik koden til Emmetten Skole, så vi kunne aflevere vores registreringsbrik, inde i løbshoved-
kvarteret. ”Good luck!”, var den sidste kommentar i telefonen. 

Mens vi stod der, og pakkede telefonen væk igen og studerede kortet for at finde nærmeste vej ned ad 

bjerget, kom det hold som lige havde overhalet os. Den ene, en australier, havde også fået nok af høj-
derne og ville gerne ned fra bjerget.  

Australieren havde spurgt inde på Facebook siden efter en makker, og var blevet teamet op med en 
Schweizer.  
Vi fulgtes med dem et godt stykke. 

Længere nede ad bjerget, mødte vi to andre hold som også havde været nødsaget til at stoppe for den 
dag. De havde dog valgt at gå mod nightcamp, og prøve lykken næste dag. 

Martin og jeg brugte sammenlagt 4,5 time på at komme fra post 9, og ned i byen.  
Derfra kørte vi direkte på restaurant og fik os en god middag og jeg fik en stor….nej to store øl. Vi sad 

udenfor, og langt fra de andre gæster. De mange timer på bjerget, havde haft stor indflydelse på vores 
korpslugte  

Martin meldte sig frivilligt til at køre hjem. 

Dette års R’adys blev desværre ikke den succes vi havde håbet på. Men det til trods, bød den på så me-
get andet. Oplevelsen, naturen og nogle personlige erfaringer rigere. 

Lidt egoistisk, så trøstede det os en lille smule, at der var 33% af holdene, som ikke gennemførte.  
Det er muligt at min makker mødte sin grænse hvad angår bjergløb. Men når det drejer sig om løb i lidt 

lavere egne af verden, så er han en kanon makker med fantastiske orienteringsevner. Jeg vil til enhver 

tid danne makkerpar med ham, uanset løbstypen. 
Herunder vores rute, udtrykt gennem barnlige røde strejf fra Snipping Tool  

       
                                                                                                                        

 



Soldaterlejren ved Hald                                                                        
Fra en guidet tur i Hald Ege og de 5 Halder v. Viborg.                                                                                                                                    

Af. Hist. John V. Nielsen 

 
Krig og nederlag:                                                                                                                                                  

Nederlaget i 1864 fik også store følgevirkning for Viborg og omegn. Det nationale tvetydige ønske om at 

forsvare det, der var tilbage, og håbet om at vinde det tabte igen, fik blandt andet den konsekvens, at 

regeringen i 1867 besluttede, at halvdelen af den danske hær skulle indkaldes til øvelse i 45 dage hver 

sommer ved Hald.                                                                                                         

Forsyningerne til de 10,000 mand var enorme, og det skæppede godt i det lokale næringslivs kasse.    

                                                                                                                                                            

Hverdag i lejren:                                                                                                                                                      

I løbet af maj 1868 rejste den hvide by sig for første gang i det dengang hede præget område. Fodfol-

ket lå mellem Hald og Karupvejen/ Herningvejen. Artilleriet længere mod nord på en åben plads i Ege-

skoven, ca. ½ km. syd for hvor folkekurens afdeling B. ligger. Lejren var en helt by af telte, næsten 

dobbelt så stor som Viborg med lejrgade, alarmplads, torveplads, magasiner og depoter, post og tele-

grafstation, arrest og brand og politivæsen.                             

I skovkanten langs Herningvejen lå lange rækker af boder, hvorfra der blev faldbudt alt, hvad soldaten 

kunne tænkes at få brug for.                                                                                                               

Tobak, sivsko, skrivemateriale, pudsegrej,, bøger og blade. Der var også urmager, og fotograf, skoma-

ger og barber, men også en ligtorne operatør der tilbød sin hjælp til ømme soldater fødder.                                                                                                                                               

Lokummet er et helt kapitel for sig.  Det var i bogstavlig forstand med offentligt træk og slip, som be-

stod af en grav med et par granstammer foran, som soldaterne kunne sidde på med en betagende ud-

sigt ud over Hald sø, hvormed mange soldater dagligt i en lange rækker nød den flotte udsigt. NB. På 

marken avles der i dag gulerødder af god kvalitet, så kom ikke og sig at militæret ikke har haft en be-

tydning.     

                                                                                                                                                   

Øvelser fra Morgenstunden:                                                                                                                                         

Det var ikke ren afslapning at være på øvelse ved Hald. Allerede kl. 04,00 om morgnen lød reveillen, 

der et år blev spillet af Carl Nielsen, der var hornblæser i lejren, og her kom til at kende Jeppe Åkær.                                                                                                                                                      

Soldaterne kom i tøjet i en fart og skyndte sig hen til marktenderne for at få udleveret deres kaffe.  Fast 

føde var der intet af, så der var gode indtjenings muligheder for handlende i Viborg, der tog til Hald og 

solgte fødevarer. Især havde de såkaldte ”rødgrødskoner” en god forretning, de solgte nemlig tilberedt 

mad. Efter kaffen og evt. lidt mad måtte soldaterne haste tilbage for at få ryddet op, for kl. 06,00 var 

der tid til øvelse. Fodfolket øvede sig  i at skyde 

med en ny type gevær, nemlig baglader-

geværet, selvom der skulle en del forklaring til 

soldaten om at det ikke skød bagud ligesom Carl 

Gustav M/84, før de blev  bevist om at skuddet 

ikke gik af bagud, med det nye bagladerriffel af 

model 1867 (Remington) 11,44 mm (cal. .45) 

med randtænding.                                                                                                                            

Soldaterne havde meget skydetræning med 

skarpe skud på Dollerup mark med skudretning 

mod Ravnsbjerg, samt på Hald med skudretning 

mod inder øen.                                                                                 

Men også på Stanghede blev der 1879 udført 



Soldaterlejren ved Hald                                                                         

 

Bagladerriffel af model 1867 (Remington) 

11,44 mm (cal. .45) med randtænding 

 

 

 

 

 

 

Uden mad og drikke:                                                                                                                                                  

Ved middagstid vendte soldaterne tilbage til lejren og sikkert med en glubende appetit. Hvor der i gry-

derne over de mange murede bål-steder bredte sig duften af oksekød, flæsk og ris. Dertil bestod et 

måltid mad også typisk af saltet kød, klipfisk, smør og kartofler.  Hvor en soldats daglig ration var en 

pægl brændevin (2,4 dl.) Digterpræsten Steen Blicher havde ikke noget imod at indtage 2 pæle pr dag. 

Men det var ikke alle soldater der var som ham”og jog pæglen i kødet” for brændevinen var elendig og 

mange soldater brugte den efter sigende til at bade deres hudløse fødder med.                                                                                                                                              

Eftermiddagen stod i soldatens egen disposition, hvor tiden gik med at rense gevær, pudse støvler og 

knapper og skrive breve. Efter aftensmaden var der tid til hyggeligt adspredelse som visesang og kome-

diespil, soldaterne lavede ligefrem sangforeninger, og underholdt med flerstemmig sang. En lejravis  

”Soldatens Fryd” blev også fremstillet, som udkom hver søndag og kostede hele 10 øre. Avisen rumme-

de vittigheder, tegninger, anekdoter og alt som hørte et rigtig soldater univers til. Kulturlivet udfoldede 

sig også på Birgittelyst Kro, hvor man i sommermånederne kunne besøge letpåklædte damer, der blandt 

soldaterne gik under navnet ”nonnerne.                                                    

Dagen sluttede med retrætesignalet kl. 22,00 med vagtskuddet affyret fra en kanon i artillerilejren. Efter 

hærloven af 1880 ophørte lejrsamlingen  i Hald, og i stedet blev indført områdeøvelser i skiftende egne 

af landet.                                                                                                                                                                           

Som kommandant havde Frederik d. VIII, der som kronprins i 1874 og 1877, været kommandant. 

———————————————————————————————————————————————————————- 
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Vi byder jer velkommen i eskadrillen 
 



SPUR RIDE  

    v/Klaus Hansen, BEVASS 277 

Da kavaleriet kom til byen  
 
I midten af juni måned var der fint besøg på hjemme-
værnsgården. 2nd Cavalry Regiment mødte op med en 

gruppe Spur Holders og 13 håbefulde kandidater fra Hol-

land, Østrig, Danmark, U.S.A, Sverige og ikke mindst Fin-
land. De mange cowboyhatte – eller mere korrekt kaldet 

Stetsons – vakte opsigt i lokalområdet. Grunden til deres 
ankomst var afholdelse af det årlige Spur Ride. 

Spur Ride er en af de ældste traditioner i amerikansk hi-
storie, ligesom kavaleriet er en af de ældste enheder. Når 

der kom nye soldater, fik deres heste barberet halen for at 

vise, at der var tale om en uerfaren rytter, som behøvede 
træning og støtte. Først når trooperen havde bevist sit 

værd, fik han udleveret sine sporer. Denne tradition går 
tilbage til 1800-tallet. 

I dag er hestene afløst af helikoptere og tanks, men tradi-

tionen lever. I stedet for at vise sine færdigheder med sa-
bel og riffel på hest, gennemgår soldaterne i dag et opta-

gelsesritual for at fortjene sine sporer og Stetson. Her skal 
man bevise sine soldatermæssige færdigheder gennem en række prøvelser af stigende sværhedsgrad, 

for slutteligt at få overrakt sine sporer ved en gallamiddag, hvis man slipper igennem nåleøjet. Det synli-

ge symbol er noget af det mest eftertragtede blandt amerikanske soldater. 
For at blive optaget som kandidat, skal man anbefales af en Spur Holder. På denne måde står holderen 

inde for kandidaten, og en vis standard er derfor forventelig. I år var der 7 finske, 3 svenske og 2 dan-
ske kandidater. Jeg selv var en af de heldige få. 

Jeg mødte op en onsdag aften uden nogen idé om, hvad jeg ville blive udsat for. Og straks blev jeg sat 
til at slå min bivuak op i skovbrynet sammen med de andre nervøse skandinaver. Derfra blev vi prøvet 

uafbrudt i flere dage uden meget søvn i forskellige discipliner. Jeg kan ikke afsløre prøvelserne i detaljer 

af hensyn til kommende kandidater, men billederne giver forhåbentlig et 
lille indblik i, hvad vi blev udsat for. Under hele ridtet skulle vi medbringe 

et flag – en såkaldt Guidon. Hele tiden blev vi mindet om historien, tradi-
tionerne og stoltheden ved kavaleriet. Man følte sig som en lille del af 

noget meget større. 

Aldrig har jeg budt min krop sådan en behandling, det gjorde ondt over 
det hele, og den tiggede og bad mig om at stoppe torturen. Og der er 

ingen tvivl om, at havde jeg været alene, havde jeg ikke gennemført. 
Det havde været fysisk umuligt. Det er her, man oplever holdånden i 

enheden. 
På få dage løftede os kandidater hinanden igennem prøvelserne, og man 

kom meget tæt på hinanden. Den første faldt også først fra efter 2 døgn, 

og han blev hentet af en ambulance. Desværre var det den anden dan-

sker. Han dejsede om som en kludedukke af udmattelse og modtog be-

handling af den medbragte sygeplejerske, indtil han blev hentet. Det var 

et slag for os alle. Og vi mærkede konsekvensen med det samme. Men 

samtidig styrkede det vores sammenhold yderligere. På tredjedagen 

måtte en svensker give op på grund af en skade, men resten kom igen-

nem. Og vi havde ikke mindre respekt for de faldne, da vi mødte dem 

bagefter. Alle havde givet alt, hvad de havde og mere til. 

Fortsættes... 



 

SPUR RIDE fortsat 

Noget af det, jeg husker bedst efter oplevelsen, var den stolthed, jeg gik rundt med 

som repræsentant for Danmark og den respekt, jeg havde for de andre nu Spur 
Holders. Det var alle nogle super kammerater og soldater, som jeg til enhver tid vil 

kæmpe side om side med. Hold nu op, hvor var de seje! Og jeg tænker i bagklog-
skabens ulideligt klare lys, at det er selve formålet med Spur Ride. Det siger sig selv, at den efterfølgen-

de festafslutning var løssluppen og meget munter. 

Som en lille sjov sidehistorie var vi flere Spur Holders, der tog ned til Holland i juli for at gennemføre 
Nijmegen-marchen. Efter de 4 dages kraftanstrengelser tog jeg mine sporer på ned gennem bymidten, 

og hver gang jeg mødte amerikanske soldater, nikkede de anerkendende af mig. 
Spur Ride Europe vil blive afholdt igen i 2019, denne gang i Finland. Jeg regner med at tage derop som 

senior og ser frem til en fantastisk uge med mine nye brødre og søstre i Spur-ordenen. 
 

Faktaboks 

 2nd Cavalry Regiment. En af de mest historiske enheder i U.S.A. De har deltaget i 

 utallige krige, heriblandt den amerikanske borgerkrig, 1. og 2. verdenskrig og i nyere 

 tid Golfkrigen og i Afghanistan. I dag et mekaniseret regiment med base i Vilseck, 

 Tyskland. Soldater fra denne enhed har opnået nogle af de højeste militære udmærkel-

 ser og mindes ved navns nævnelse. 

 

    Coat of Arms – bruges af 2nd Cavalry Regiment. Orange var farven på denne enhed                  

    ved dens begyndelse, hvor de hed 2nd Regiment of Dragoons. På skjoldet vises Kap

    tajn Mays eskadrons angreb på det mexicanske artilleri ved Resaca de la Palma. 

 

 

           ”Toujours Prêt”: ”Altid klar” – er regimentets motto. Den ottetakkede stjerne er deres             

          oprindelige symbol, mens det grønne blad symboliserer palmetto-palmen, der igen                  

          symboliserer det første slag mod Seminole-indianerne. Den franske lilje er et gammelt 

          symbol men hentyder her til kampene i Frankrig under verdenskrigene. 

 

         Cavalry Guidon – symboliserer ”Death Before Surrender” eller mere mundret  “Blood   

         Before Dishonor”. Sådanne flag kan spores tilbage til romertiden, hvor den blev ført   

         forrest i enheden og indgød følelsen af ære hos soldaterne og frygt hos modstanderne.  

         De måtte under ingen omstændigheder miste flaget. Der er historiske eksempler på  

         voldsomme kampe for at holde på sin fane. 

 

 

Ledige stillinger i HVE277 Karup 

Har du en fører, leder eller sælger gemt i maven, så kunne det være, at du skulle overveje at søge en stilling ved 

HVE277 Karup 

Vi mangler nogen til at besætte følgende stillinger: 

NK HVE 

Uddannelsesstøtteofficer (UDSTOF) 

Kommandogruppefører (KDOGF) 

DF Bevogtningsdeling 

NK Bevogtningsdeling 

NK Bevogtningsgruppe 

 

Hvis du er ikke er bange for at tage et ansvar og leve op til det, så kontakt: 

EC Michael Rauh 

hve277-ec@hjv.dk 

Tlf.: 23 25 72 84 

 

mailto:hve277-ec@hjv.dk


Farligt gods-kurser i Hjemmeværnet 

  Hvad er ADR, og vedrører det mig?  

     

Af Klaus Hansen 

 
I starten af året scrollede jeg tilfældigt gennem Hjemmeværnsskolens uddannelseskatalog, og jeg stødte 

på nogle kurser, jeg ikke havde set tidligere. Efter at have læst lidt nærmere om indholdet, bestemte 
Jeres altid beredte reporter sig for at undersøge sagen nærmere. Var det noget, HVE 277 kunne bruge 

til noget? 

Der findes lige nu 4 kurser omkring farligt gods: 
 

UDIR 1131 - ADR-Kapitel-1.3-og-militære-bestemmelse-for-Chauffører - 9 timer 
UDIR 1132 - ADR-KAP-1-3-MILBST-for-afsender,-pakker-og-modtager - 24 timer 

UDIR 1133 - ADR-KAP-1-3-MILBST-for-chauffører - 9 timer 
UDIR 1134 - ADR-KAP-1-3-MILBST-for-chef-ledere - 2 timer 

For at tage 1132, skal man forinden have be-
stået 1133. Kurserne skal gencertificeres hvert 

5. år. 
Disse uddannelser er beregnet til vores forsy-

ningselement i eskadrillen og er en del af de 

nye uddannelser LOG-specialist 2 (tidl. Forsy-
ningshjælper) og LOG-specialist 1 (tidl. Forsy-

ningsbefalingsmand). Men kan det være rele-
vant for andre? 

Når man som jeg vil tage alle kurser, kan det 

godt være noget af en et puslespil at lave en 
plan, som gerne må begrænses til Jylland. Der 

udbydes kun 3-4 kurser årligt af dem hver 
især. Så jeg måtte snyde lidt og starte med 1132 – det kan ikke anbefales. 

Jeg mødte op i Skive en kold vintermorgen i februar. Da jeg trådte ind, kiggede alle underligt på mig. 
Hurtigt kunne jeg se, at jeg var den eneste flyver på holdet. Da jeg heller ikke lige var i målgruppen (alle 

de andre var forsynere), var gode råd dyre. Men med en historie fra de varme lande om behovet for at 

deltage, blev jeg rost for at anerkende vigtigheden af at kende til ADR. Jeg anede ikke, hvad han snak-
kede om! Uden 1133 holdt jeg lav profil i starten, og det var virkelig som at sidde til tysktimerne i skolen 

igen. Halvdelen var volapyk, men jeg gik tålmodigt i gang med at lære en ny verden at kende. Undervejs 
i pausen stødte jeg ind i Kent, som var instruktør på LPU-kurserne. Timerne gik, og lige så stille begynd-

te tingene at falde på plads og give mening. 

2 uger senere gik turen til Aalborg Kaserne, og igen var jeg alene om at repræsentere de lyseblå. Men 

denne gang var jeg næsten overkvalificeret, så jeg fangede hurtigt meningen og terpede ADR det bed-

ste, jeg havde lært. 2 uger senere var jeg i Nymindegab, og jeg kunne konstatere, at 1131 og 1133 hav-

de det samme indhold. 3 dage senere tog jeg den sidste pind som eneste ikke-officer. 

Hvad havde jeg så lært? En farlig masse! For at starte med begyndelsen, så undrer mange sig over, 
hvad vi skal med det pjat, for vi har da ikke farligt gods i Hjemmeværnet. Eller har vi? Okay, ammunition 

kan godt være farligt, men vidste du også, at feltrationen er farligt gods? Eller hvad med batterier til 

radioerne? Håndsprit? Læderfedt? Gasflasker? Reservetank (såvel med som uden indhold)? Kanyleboks? 
Alle disse og meget mere går under betegnelsen farligt gods. 

 

Fortsættes.. 

https://www.hjv.dk/uddannelsesveje/Sider/ADR-Kapitel-1.3-og-milit%C3%A6re-bestemmelse-for-Chauff%C3%B8rer.aspx
https://www.hjv.dk/uddannelsesveje/Sider/ADR-KAP-1-3-MILBST-for-afsender,-pakker-og-modtager.aspx
https://www.hjv.dk/uddannelsesveje/Sider/ADR-KAP-1-3-MILBST-for-chauff%C3%B8rer.aspx
https://www.hjv.dk/uddannelsesveje/Sider/ADR-KAP-1-3-MILBST-for-chef-ledere.aspx


Farligt gods-kurser i Hjemmeværnet 

  Hvad er ADR, og vedrører det mig?  

     

Fortsat fra forrige side  

 
Jo, tænker du nok, men vi plejer bare at køre med det, og vi gør jo bare, som vi får besked på. Som 

svar på det kunne sikkerhedsrådgiveren fremvise bødeforlæg fra politiet på adskillige 5- og 6-cifre. Og 
ligesom i den civile verden får både chaufføren og vognmanden (Hjemmeværnet) en ubehagelig hilsen. 

Jamen, hvad er så det der ADR? Det er kort beskrevet en konvention, som gennemgår reglerne for 

transport af farligt gods på offentlige veje. Så skal du sejle, flyve eller tage jernbanen, gælder andre reg-
ler. 

 
Kapitel 1.3 er det lille bevis, idet Hjemmeværnet ikke gør så meget i store mængder farligt gods ad gan-

gen. Tankvogne og større mængder ammunition og eksplosiver kræver en længere uddannelse. Ligele-
des er radioaktivt materiale ikke med i uddannelsen af samme grund. 

Man skelner mellem egentlig logistisk transport, hvor man bringer gods fra A til B, og så det at medbrin-

ge farligt gods på en opgave. Så har du patroner i magasinet, en feltration i rygsækken eller et batteri i 
din radio, mens du kører på en øvelse, skal du som udgangspunkt ikke have uddannelsen. Har du en 

tilpas lille mængde med dig, slipper du også. Men er du i tvivl, skal du altid spørge din forsyner. Regler-
ne er nøjagtigt de samme for hjemmeværnssoldaten som for enhver anden, der kører i byggemarkedet. 

Så fordi du ikke har uniform på eller kører i militært køretøj, så slipper du ikke, hvis du overskrider reg-

lerne på området. 
 

I denne ellers hyggelige juletid er der mange, der kører afsted efter fyrværkeri. Det er jo farligt gods! Så 
gør dig selv en tjeneste at sætte dig ind i reglerne, inden du fylder bilen og sætter nøglen i tændingen. 

Til alt held yder Hjemmeværnet også assistance til det i form af en skrivelse på hjv.dk. 
På din hovedside vælger du fanen Administration. På den side er der en kasse, der hedder Fagområ-

der. I Menuen er der et punkt, der hedder Transport af farligt gods. Under Nyheder ligger vejled-

ningen, og den er opdateret til nyeste regler. Her finder du også alle relevante vejledninger og skemaer 
til brug for transport af farligt gods. Man kan med fordel abonnere på nyheder indenfor området, da de 

ændrer sig. ADR-konventionen justeres hvert andet år. 
Har du bare den mindste risiko for at skulle køre med, hvad du tror er farligt gods, eller hvis du bare har 

interessen, så kan jeg varmt anbefale at tage chaufførdelen. Den er klaret på en dag, og så har du bevi-

set i baglommen til enhver tid (i 5 år). Så er du på den sikre side. Oveni får du også redskaberne til at 
sikre dit gods forsvarligt under transport, hvilket ikke kun gælder farligt gods. Tænk hvis det en dag er 

det, der redder dit liv bag rattet? 
Beviset er samtidig overførbart til det civile, så siger din arbejdsgiver god for indholdet, kan du trygt køre 

farligt gods i arbejdstiden efter ADR 1.3. Det samme gælder for afsende-pakke-og-modtage-kurset. 

 

Udpluk af kasser med farligt gods 
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