
En beretning fra en Brigadesoldat

� Om en Dansk hærenhed der blev oprettet og uddannet
� I Sverige 1943-45.

� Trods Svensk neutralitet lykkedes det i overensstem melse
� med den danske samarbejdsregering og i samarbejde m ed
� Svenske myndigheder, at opstille en slagkraftig vel udrustet
� Dansk Brigade også kaldet ”Danforce”som var klar til 

indsættelse i foråret 1945.

� Referent er Mg, 1159 Olsen fra 1.Kp. af 1.Bat. Danf orce.
� Dateret 20.01.2009.





Beretninger fra menige i Brigaden

Samlet og udgivet af:

Sergent i Brigaden E. Frost



Brigadens Regimentstegn læs: Hær,Luftvåben,Flåde.

� Brigadens interne Regimentsmærke er tegnet af Sgt. 
Erik Frost.



Med dette Fartøj kom vi til Helsingborg.

� Amerikanske Jødeorganisationer har fået Båden til U SA
� den er udstillet på Museum i Wasington.



Erling Kjær har nedfældet sine errindringer.

� Han foretog i alt ca 200 overfarter og bragte 1600 
personer til Sverige.



Nu Flygtning i Sverige

� Vi blev interneret på Ramløse Brunn og afhørt af såvel Svensk 
som Dansk Politi.

� Derefter blev jeg sendt til Borreby Strand, ved Ystad. Min Broder 
kørte rundt som Løjtnant i USA Army i Norøstgrønlands
Slædepatrulje. Han sendte mig en sum penge som jeg skulle 
bruge til at fortsætte til Grønland. Vi gjorde regning uden vært

� De Svenske Myndigheder begrænsede den Sum jeg kunne hæve 
hver måned til kr. 200.- og så var det ikke muligt at bestikke  en 
Skipper til at tage mig illegalt med.

� Efter civilt arbejde i 5 måneder blev jeg indkaldt til Brigaden i 
Hätunaholm den 28. august 1944.



Det hele startede i Sofielund i Småland. .

I september1943 opførtes den første Forlægning

På grunden opførte Officerer og Befalingsmænd disse 
Barakker.



De Danske frivillige rejste inden afrejsen denne sten der 
sagde Tak til Sverige.



Brigadestaben udfærdigede

� dette diagram over Brigadens opbygning.



Brigadens styrkemål nåedes

� 4 lette infanteribataljoner ca. 2200 mand udrustet med
� Husqvarna M.Pistoler 9 mm,Mauser mod. 94 6,5mm 40 mm
� Morterer, Bazokas til Pansernedkæmpning.

� 5. tung Bataljon, med 80mm og 120 mm Morterer,samt 1 6 stk
� 37mm Bofors Panservåben,og 12 stk 20 mm Bofors til 

luftsmål og mod panser.

� Et Maskingeværkompagni med 18 stk 8 mm vandkølede
� M.Geværer

� Et Pionerkorps uddannet i Minerydning og sprængning .



Brigadens Serviceorganisationer

� Et Køkkenlottekorps pr.Kompagni med Feltkøkkener.

� Læge/ Tandlæge  Sanitetskorps.

� Et Chafførhjælpekorps med egne Lastbiler.

� Et Brand og Rydningskorps.

� En Arbejdkommando.



Flåde og Luftvåben.

� Flåden  der hed Karlskronastyrken:
� Disponerede over 16 at det danske Søværns enheder d er var
� nået til Sverige.

� Der var 2 af Statens Isbrydere og én Færge ”Storebæ lt”
� Desuden var der 2 Inspektionsskibe,Lodsbåden Skagen,  11
� af Switzerts Bugserbåde/Bjergningsbåde. 

� Et antal Skonnerter, Fiskekuttere m.m.

� En Fly Eskadrille Nordthrop Jager/Bombefly.



Styrketal 4. maj 1945

� Styrketal ved Mobiliseringen:
� Uddannede Kombatanter…………………3.400 Mand.
� Flotiljen……………………………………… 200 Mand
� Chauffører……………………………………..370 Mand
� Køkkenlotter med Feltkøkkener……………..200  Kvinder.                 

Sanitetshjælpekorpset………………………… 70 Kvinder/Mænd.
� Brankommandoet………………………………350 Mand
� Arbejdskommandoet……………………………200 Mand

� I alt……………………………………… 4.790 i Brigaden



Hovedvagten i Sofielund.

� Sofielund var den første Forlægning, overenskomst med de Svenske 
myndigheder blev underskrevet i September 1943.



Autostrada Vinter/Efterår Sofielund

� De nødvendige Gangbrædder.



Morgengymnastik Sofielund

� Det var koldt i Vinteren 44/45



En tidlig morgen

� Ikke nervøs, der er klipper nedenunder, og desværre  
uformelige.



Disse Brigadesoldater forcerer  Kinnen, det 
kostede 2 livet.

� Det var utroligt at det skulle gentage sig igen at én mere 
druknede i Kinnen .



De Svenske Landmænd var indkaldt

� Vi var høflige og hjalp med Høsten sommer 44.



Også Kunsterne kom til os

� Rachel Rastenni og også Ebbe Rode rejste rundt til F orlægningerne 
og underholdt os.



Vedlagt Kr.50- afregn ved fremkomst.



13 civile mødte op den 28. august 1944 til 
rekrutuddannelsen.

� Haatunaholm 29. august 1944.Forlægningen lå ved Bredd en 
af Mähleren overfor Universitetsbyen Sigtuna.



Tegning af Sgt.Carstens, lægning af gangbrædder i 
Håtunaholm.

� Jordbunden var formodentlig en blading af Kridt og K alk og 
glat og leret i den våde Aarstid.



Så var jeg Mg.1159 Olsen

Jeg var fyldt 20 år 4. maj 44.



Her er 2 af mine Kompagni/og Delingskammerater 
August Schultz og Wung Sung til højre.

� Jeg har gået mange dage og kilometer bag August.



Morgenvækning kl.06.00 morgenmad og Morgenparade i 
Hätunaholm. Vi var soldater alle 24 timer.

� Ve den der fik det Svenske flag først til tops.



En tur på Ballancebjælken

� Ikke nervøs der er kun 3 meter ned til Klipperne .



Derefter en tur i Nærkamphuset

� En halsbrækkende men også udfordrende Tur.



Batallionens kraftigste Vaaben 41 mm Morterer.

� Prlt. Peter Madsen og Mg. Goldschmidt øver indskydn ing. I 
Genarp fløj Englænderne Bazokas over

� til os.



En lære i Bykamp

� I Hätunaholm nedbrændte denne Lade Sommeren 1944 ude n 
vor foranledning, men til stor Gavn for os .



En Dejlig Sport

� Jeg deltog i en Langrendskonkurrence på 10 Km.
� og gennemførte på under 60 Minutter.



På vej til Fægtningsskydning

� Det nærmeste man kan komme i en øvet Krigssituation . Alt 
var med skarp Ammunition og Håndgranater.



Rosersbergs Skydeskole

� Det  Svenske Forsvars Fægtningsskydeskole
� Februar 1944.



Dette 8 mm Maskingevær i aktion.

� Et ejendommeligt ”plop” når projektilerne passerede over 
os.

Offciant.Malmkjær



Alle skyninger var med alt hvad vi kunne skyde med nærmere kan 
man ikke komme med realistisk træning Svenskerne sagde” de jævle
Danskere.”

� Disse Våben var også skarpladte og i Funktion 



Vi rykke gruppevis feltmæssigt frem, sikret af over skydning og 
mellemrumsskydning med rekylgeværer, målet beskydes  med 
morterer vi angriber med armerede håndgranater. 

� Pionererne rydder Pigtraadforhindring for Infanterie t der er 
under Fremrykning .                                                               
En Joke om Pionererne siger at kan de ikke rydde Pigtr åden, så lægger de sig på den og 
infanteriet bruger dem som Bro.



Forsøg på supplement af daglønnen .

� Al Skovning var med Haandsave, og vi opgav efter de nne ½
Rm.



Et måltid i vort Fritidshus

� Et ledigt hus til låns varen god aflastning i Friti den udenfor
� de overfyldte Barakker.



Ikke alt var træning

� En Week-end langs Mähleren



Den Sømand han må lide

� Sømændene måtte lide med at få en Fodfolksuddannelse
� indtil sep. 1944 hvor de kunne rejse til Flåden i K arlskrona.



Sømænd i deres rette element i Hätunaholm

� Vi måtte også ro i disse tunge Både



Dette var noget for Søfolkene

� September 1944 bemandedes Marinekommandoen.
� Her øves Landsætning af Infanteri.



I Haatunaholm uddannedes PKDO af Prlt
Wieth-Knudsen

� En Gruppe Pionerer, alle Pionerer var udstyret med Cykler .



Denne engelske Major Stanley Holland

� Stanley Holland forhandlede sammen med General Juin i 
København betingelserne for Tyskernes udmarch, heru nder 
at de skulde fjerne alle Miner på Dansk Område.



Engelske officerer

� Major Stanley Holland og hans ground officer



PKDO s Arbejdsplads til oktober 1945

� Det var her Pionererne førte opsyn og Kontrol med a t alle 
Miner blev  fjernet.



Tyske Soldater i egen Minerydningsorganisation bærer 
Våben og rydder Miner.

� Der er nogle yngre Historiker der har misforstået a t den Tyske 
Minerydningkommando var Krigsfanger, det var de ikke , Det var en 
selvstændig Tysk enhed som bar Våben, og ifølge 
kapitulationsoverenskomsten med Englænderne forplig tet til at 
fjerne egne Miner



Rydningsholdet kontrollerer rydning af 
Panserminer ved kontroloverkørsel.

� Kontrol af Fodfolksminer foretoges ved at Marchere over det 
ryddede Område.



Ambulancen var med

� Ambullancen var med på Arbejde.
� Det var et farligt job.



Minerydderne har Fyraften

� Dagens arbejde er slut og det går hjemad igen.



I2 Bataljon indkvarteres .

� Vi var i Sommeren i Håtunaholm ca. 1000 som deltes o m en 
Spisebarak til 500, kom man ikke til tiden, var der  intet Måltid.



Fantasien var stor, i øvrigt var alle telte med 
Trægulv.

� Lejergadenavne i Teltlejren.



Ardenneroffensiven sled på tålmodigheden

� Historien gentager sig, 1.Bat. Indkaldtes til Sätra Brunn
Marts 1944 og rykkede til Hätunaholm maj 1944. 2.Bat . 
Indkaldtes til Hätunaholm juni 1944 og måtte så overv intre i 
Sätre Brunn til Mobiliseringen April 1945.



Vi skylder disse unge Piger/Damer stor tak. Disse L otter blev 
også uddannet i Haatunaholm, og sørgede for at vi fi k noget at 
spise, ligesom Sanitetslotterne sørgede godt for vo rt helbred .

� Lotter til Morgenparade ved Lottebo Hätunaholm.
� Al Fraternisering og Ophold i Området medførte Udvi sning.



Se hvor glade de er og så bager de Boller til os.

� Mon ikke det var de første Kvinder i Hæren.



Et Lægekorps måtte vi da have .

� Læge M.Trier i Brigadeuniform i Genarp.



Sygeplejestuderende blev Underlæger.



Lotter på Sydebanen

� Ja selv de for os meget vanskeligt tilkomne Husqvar na MP 
pistoler blev Lotterne øvet i at betjene.



Sanitets Kompagniet.

� Ja Lægerne måtte også øve gymnastik dog uden Afklædn ing.



Her er 2 af vore pragtfulde Køkkenlotter,

� Disse 2 lotter viser at det var piger der stod fast  på jorden.



Dette var vore første uniformer .

� Skijakke, Skibeklæder Gamasjer og Skistøvler
� Alle Officerer bar Skrårem.



Rönneby vor største Forlægning

� Efter jul 44/45 var tilstrømningen stor Rönneby blev  oprettet og 
husede 3. og 4. Infanteribataljon med 1100 Mand.

Chefen for 3. Bat. 
Prlt.Hegnhøj.med
Næstkommanderende



3. Infanteribataljon parade i Rönneby efterår 
1944.

� Det var Kernen af Dansk ungdom, der valgte at gøre 
modstand



Delingsfører i 3. BATL. Oscar Christensen, Rönneby.

� Hør om Oscars vej til Brigaden .



Ordenspolitiet dannes .

� Det var forudbestem at Danmark var uden Politimyndi ghed ved vor 
hjemkomst.

� Derfor uddannedes dette Ordenspoliti med samme Mynd ighed som 
det

� opløste Politi, 



Ordenspolitiets myndighed

Denne Signet Legitimerede alle ordrer udstedt af Or denspolitiet.



Feltpoliti i Malmø før overførselen .

� Feltpolitiet oprettedes efter ønske fra SHAFE med d et formål
� at Krigsforbrydere ikke  smuttede ud af Danmark, ma n havde
� en liste med 2900 personer man ønskede en samtale m ed.



Feltpolitiet ved Grænsen allerede 6. maj 45

Feltpolitibetjent Zacariassen,ved Grænsen 6. maj 194 5.

Alle Feltpolitibetjente var udstyret med disse dejl ige 
Automobiler.



I Tingsryd, uddannedes Motorvognsførere, der 
tildeltes Brigadens Enheder.Chef for uddannelsen var  
Officiant Riisgaard Mortensen.

� Jeg har ikke Billeder af dette Motorvogskompagni, m ed vi havde et 
Chaufførkorps

� på i alt 270  Mand med Lasbilkørekort.
� De fleste af disse havde vi selv uddannet.
� .



Bandkommandoen uddannedes i Tingsryd.

� Parat til at bekæmpe Ildebrande.



I Sätenæs trænedes Piloter og Mekanikere i at flyve og  
vedligeholde de 12 Jagerbombere Nortroph som Sverige  havde 
stillet til rådighed.

� Flypersonale før Kapitulationen. Desværre omkom unde r 
øvelse

� 12. sept.44  Flyverløjtnant Jørgen Lauritzen.



Disse 12 Jagebombere med Splitflag og 
Dansk Kokarde
stod klar til Indsats 4. maj og 5 Maj Morgen.

� Som det ses på det første Fly, er det under opvarmni ng.
� Hvis I ønsker at se et eksemplar, findes det på Tekn isk
� Museum i Helsingør.



24 timers rejse i godsvogn til Genarp.

� Vi blev forplejet undervejs af Svenske Lotter. Det virkede 
perfekt, ved forespørgsel oplyste de at det havde d e lært ved 
Transit af Tyske Soldater til Finland.



3.Deling af 1.kp. Genarp i god form på Marchøvelse til 
ære for General Juin

� Dette er mine Delingskammerater i Genarp .



1.Bat.1.Kp.3Delings chef

� Officiant Malmkjær 1944.



Oppbrud den 4. maj 1945 i Genarp

� Alt pakkes til afrejse mod Helsingborg .



Nu sker det snart .

� 1. Bat. var udpeget til at oversætte som en Forkomm ando, 
for at afprøve Reaktionen fra de Tyske Soldater på K ronborg. 
Vi blev inskibet på Flådens Kystkuttere som det ses h er.



Forkommandoen går om bord

� Vor Chef Kaptajn Helge Jensen, til højre, og vor en gelske 
forbindelsesofficer Major Ray går om bord 5. maj kl .10.00



Sløring er en god ting

� Marines udlægger røgslør.



Tungt Udstyr på vej i havn

� Vi overførte på egen køl, ca 47000 tons, ammunition, udstyr, brændstof
� og automobiler.



Ebbe Rode ved udskibningen

� Kvaliteten af Billedet er et af de bedste jeg har .



Vore Chefer General Juin og General Montgommery indtil 
General Gørtz overtog den 5. Maj på Dansk Jord.

Dette var vore 
Chefer.

Juin til venstre

Montgommery
til højre

General Gørtz

overtog efter

hjemkomsten



På Kajen i Helsingør .

� Sådan kan man faktisk se ud uden Strygejern i en he l måned
� og i Kantonnement.



Stop for gennemkørsel i Ringsted på vej til Kolding.

� Jeg genså min kæreste der trofast havde ventet på mig  og 
det førte til 58 års ægteskab og 2 pragfulde børn.



Efter en nats søvn i Kolding

� Kolding Torvet før marchen mod 
Haderlev/Tinglev/Frøslev.



Uden mad og drikke

� Vore flittige lotter sørger for det



PÅ vej til Tønder

� Vi måtte anskaffe flere Lastbiler idet Brigaden med  al 
Udrustning spredtes til opgaver i hele Landet.



Frøslev Lejren

� Fik nye indbyggere og ny Vagt i Hovedtårnet.
� Det tyske Rekylgevær blev skiftet ud med en Brigade riffel.



Efter et års slid og usikkerhed

� Vore befriere ved grænsen den 7. maj 45



En episode ved Grænsen

� En Repræsentant for Herrefolket i forhør



Intet fik de med hjem, var det SS er så tog Englænderne 
også disses private ejendele.

� Alle disse dejlige Mauser Rifler 7,65 kørte Englænde rne ind 
over med deres Bæltekøretøjer.



Lageret af konfiskerede Værnemagtscykler, mange stjålet 
for at komme lettere hjem, men den gik ikke.

� Disse Cykler er sikkert også blevet skrottet .



PVK og 5. Bat blev afsat til 
bevogtningsopgaver i Hovedstaden.

� Det var imponerende at se denne Sikkerhedsopmarch a f 
Brigadesoldater



Den alternative overførsel

� Jeg vil sige et par ord om denne alternative plan f or 
overskibning af Brigaden.



Denne 60 års Jubilæumsmedalje har jeg med  
økonomisk støtte fra Mg. i Brigaden N.J.Beckmann
fået fremstillet .

� Medaljen kan erhverves af alt Hjemmeværspersonel, s å længe 
Lager haves, hos Hjemmeværnsmuseet, Frøslev Lejren,  
Tlf.74676838.



Mindedag for faldne kammerater

� Den 6. maj på Jagtvejen.
� Mosais Trossamfund og Brigaden lægger Kranse



1.Kp.af 1.Bat. satte på Assistens Kirkegård

Dette minde over vor faldne kammerat Emanuel 
Henriksen



Brigaden mistede ialt 22 Brigadesoldater / Lotter i 
Tjenestetiden.

� Heraf under Kamphandlinger / Ildoverfald:
� 4.Bat. Mg.Freddy Helge Otto Mønsted 12.05.45 på Jagtvejen.
� 4.Bat. Mg.Hirsch Reib Zneider 06.05.45 på Jagtvejen.
� 4. Bat. Mg. Arne Olesen, 08.05.45. på Jagtvejen.
� 1. Bat. Ukpl.. Emanuel  Henriksen, 6.maj 45 Husumgades Skole.
� 2. Bat. Mg. Erling Peder Andreasen, 8. maj 45 København.
� Under Træningen:
� Flyløjtnt. Jørgen Lauritzen,12. sept. 1944 i Sverige
� 3.Bat. U/Kvartermester Knud B. Alsted 12 juli 44.
� 3. Bat. Mg. Brandi Grönkjær 23. august 44.
� PKDO. Jens Ove Mogens Poulsen 1. juli 45.
� Herudover mistede Brigaden yderligere 11 Kombattanter uden at kende 

Årsagen, inden Hjemsendelsen 10. juli 45.
� Derudover mistede  Brigaden 2 Lotter.



Vi var unge, men vi fik dog en mulighed for at betyde noget trods alt, selvom
vi som Marokko sagde ved Hjemsendelsen ” Vi har kun gjort vor Pligt”

� Jeg er nok inhabil når jeg skal vurdere vor indflydelse på den udvikling der førte til 
vor Anerkendelse som en strategisk Reserve i det store spil

� og vor Anerkendelse som allierede trods Eftergivenhedspolitikken.

� I 1949 gik de af Brigadens personel der ikke meldte sig til Officersuddannelse eller 
gik i allieret tjeneste for størstedelen til DET FRIVILLIGE HJEMMEVÆRN og er 
dermed fadder til det STATSLIGE HJEMMEVÆRN som  vi kender det i dag.

� Det Statslig Hjemmeværn, kan i år fejre fejre 60 års Jubilæum.

� Mange forsøg er gjort for at nedlægge Hjemmeværnet, men i dag
� er det i kraft af Regionerne umuligt idet det er så integreret i Miljø,
� Katastofer, Uddannelse af Hærens Rekrutter, og Overvågning af
� Militære / Offentlige Installationer i Krisesituationer, og det både til lands til søs og 

i luften.

� Jeg vil nu slutte mit indlæg og sige Tak fordi I ville høre lidt om
� ”Den glemte Hær”


























