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DAGBOG FRA MUSA QALA
Af Christian Brøndum
Den 21. august 2006 kørte 40 køretøjer ud af den britisk-danske lejr Camp Bastion i
Helmandprovinsen i det sydlige Afghanistan. Det blev indledningen til en fem uger lang dramatisk
operation, hvor 1. eskadron fra Gardehusarregimentets lette opklaringsbataljon på Bornholm
modstod og nedkæmpede væsentlige oprørsstyrker fra et primitivt fort omgivet af bebyggelse.
Meningerne om kampene og soldaternes resultater har været stærkt delte – fra ”godt kæmpet” til
”evakuering”. Med denne dagbog kan læseren selv følge og bedømme begivenhederne i ørkenen og
i Musa Qala, samt følge forsvarets information om operationen og mediernes dækning.
Dagbogen bygger især på fire kilder:
1.18 sider sammendrag fremstillet af FKOs operationsstab på basis af eskadronens daglige
meldinger.. Dette sammendrag har Berlingske Tidende læst og taget udførlige notater fra. Visse
steder var oplysninger af sikkerhedsmæssige grunde overstreget. Tekst omgivet af parentes betyder,
at der her var overstreget, og at Berlingske Tidende derfor har forsøgt at gætte indholdet ud fra
sammenhængen. Sprog og fagudtryk er gengivet så præcist som muligt, og forklaret i fodnoter.
2. Interviews med eskadronens chef og en konstabel
3. Presseklip fra perioden, samlet af Forsvarskommandoen
4. Pressemeddelelser fra Hærens Operative Kommandos hjemmeside i perioden
Landsbyen Musa Qala
Musa Qala består af godt 200 huse, 2 basarer, klinik, ”rådhus”, central rundkørsel, politistation +
fængsel – compound. De fleste huse er i et, nogle i to plan. Compound er omgivet af beboelse, dog
primært på den ene side. Antallet af indbyggere opgives meget forskelligt, men flere kilder taler om
mellem 2000 og 5000.
Talebans observatører kan ses fra kort hold og mellem husene også på længere afstande. Alle
retninger er således fjendtlige.
Personerne:
Eskadronschef, midlertidig major Lars Ulslev, LU, familiefar med to børn, den yngste er tre
måneder.
Konstabel Nicky Thyboe, 29, NT, tidl. medlem af semiprofessionelt cykelhold i Spanien, ugift, ingen
børn, planer om sergent- og officersuddannelse i forsvaret. ”Gunner”, dvs. skytte på en Eagle.
Optakten
Ordren til 1. Esk lød på at fremrykke til MUSA QALA for at kontrollere byen og nærområdet.
MUSA QALA ligger ca. 70 km. Nordøst for Camp Bastion. Operationens navn: BARABAR.
LU: Delingsførerne havde recognoseret deroppe sidst i juni, da jeg selv var hjemme til et
pårørende arrangemet og i forbindelse med vores yngste datters fødsel. Vi fulgte også med i
sitrapporterne og vidste, at der var kampe i ny og næ.

2

NT: I 1. deling fokuserede vi mest på forholdene deroppe. Om vi skulle sove under åben himmel og
leve af feltrationer. Vi fik at vide, at vi skulle være der fire-seks uger. Det er lang tid under primitive
forhold, og det har vi ikke prøvet før. Det tog lang tid inden vi kom på plads i Camp Bastion og
kunne træne for at få tiden til at gå, så vi ville meget gerne af sted.
LU: Der gik halvanden måned fra vi ankom til vores materiel ankom, og det er længere tid end godt
er. Vi er ikke til at sidde i en lejr, vi skal ud at rulle.
Hver gang den britiske deling deroppe kom ud af distriktscenteret (compound), blev de taget under
ild. Vi var to-tre gange større enhed, så vi forventede, at Taleban ikke ville kæmpe med os. Men jeg
var betænkelig ved placeringen midt inde i byen. Men jeg blev meget overrasket over, at Taleban
ville udfordre os.
Vi kørte ud med cirka 40 køretøjer, heraf 16 Eagle og 5-6 lastbiler.
21. juli:
Fremrykning, skygning og kamp
04:00 Z 1 : Fremrykningen begynder. Tegn på Taleban-trusler, bl.a er en amerikansk enhed beskudt
sydvest for MUSA QALA.
Et køretøj følger konvojen ”mere end mistænkeligt længe”. Det skyggende køretøj nedkæmpes efter
forudgående varselsskud – formentlig med TMG 2 . Luftstøtte påkaldt. Varselsskud mod gående
person.
NT melder på radioen om det fremmede køretøj. Det har lys på i natten, og følger den danske
kolonne i mellem en halv og en hel kilometers afstand. Man kan se dets lys vippe op og ned i takt
med køretøjets bevægelser over terrænet. Den danske kolonne kører ikke på vejen, men godt ude i
ørkenen netop for at undgå baghold.
LU: Taleban ligger i en stor cirkel om Camp Bastion. Når man kommer et stykke ud derfra, så får
man dem på sig, de følger efter på motorcykler og i pickups.
22. juli: Et køretøjs nedbrud og anden koalitionstrafik holder ESK tilbage. Stopper 02.09 Z i BSO 3
for at overdage indtil aften. 17.30 Z: ESK fortsætter, men Talebangrupper opdages og angriber med
tre grupper. To nedkæmpes (med TMG). Den tredje gruppe flygter og forfølges. Fremrykning
fortsætter. Men andre Talebangrupper er i nærheden, hvorfor opklaringsdelingen sendes frem.
17.59: igen kamphandlinger. En Talebangruppe neutraliseres med håndvåben og TMG. Yderligere
to grupper angribes af ESK og fly.
LU:” Vi venter på amerikanerne, der skal komme den modsatte vej, i ufattelig lang tid. Da de
kommer, kan vi se, at de bliver angrebet nogle kilometer fra os. Så kommer der flere Taleban
køretøjer, som vi kører ud mod og jager væk. De forsøger med et baghold, men vi kører i ørkenen.
Nu ved vi, at de er fjendtlige og vil os noget ondt. I mørket bliver vi alligevel omringet, og så laver
vi et baghold for dem, der kører efter os. Vi nedkæmper dem uden varselsskud, med TMG. De
regnede ikke med, at vi har natsigte på. Bagefter mister de fornemmelsen af, hvor vi er. Men med
lastbiler i kolonnen ville jeg ikke bare køre igennem. Så derfor gjorde vi holdt, og indrettede os til
kamp 360 grader rundt. Taleban rykkede frem forfra, fra siden og bagfra”.
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NT befinder sig med sin Eagle som beskyttelse ved lastbilerne, og engagerer de Taleban, der
kommerfra højre. ”Egentlig var jeg ikke nervøs. De var et stykke væk, måske 500 meter”.
LU: ”Det var det første angreb på os, og det første jeg gjorde var at afvige fra den
standardprocedure, vi har indøvet, nemlig at køre lige igennem. Men terrænet, ørkenen, gav os
fordelen, og vi brugte alle andre veje end dem på kortet. Ude i ørkenen, i den nordlige del af
Helmand, ved man også, at dem man møder om natten normalt ikke har rent mel i posen. Vi fik i
hvert fald ram på seks pickups, som brænder eller rammes af fly. Men det var imponerende, at de
blev ved med at gå på os trods tabene. Det var en stor enhed, måske 50-60 kæmpere; vi fandt ud af,
at de kunne være op til 17 på en pickup. Jeg tror, at de havde fået al selvtilliden fra deres angreb på
amerikanerne, som mistede en lastbil uden at Taleban led tab”. Kampene varede et par timer og
sluttede, da et B1 bombefly kastede en 500 punds præcisionsbombe, som slyngede et Talebankøretøj højt op i luften. Målet udpeget af den danske FAC. Den sidste Taleban-pickup trak sig.
Kampføling afsluttet ca. 20.30 Z. Samlet antal taleban ukendt. Fra fly er otte JDAM 4 kastet. ESK
fortsætter ad ny rute
NT: ”Vi snakkede om, at det var godt, der ikke skete noget med os og vores delingsfører siger, hvad
der er gjort godt og roser os, fordi vi ikke blev febrilske eller paniske”
LU: ”Euforien kom først senere”
NT: ”Det er nemmere at kæmpe, når man ikke skal se ham i øjnene, som man skal skyde på.
Bagefter er man selvfølgelig lettet og griner lidt. Men ellers var det stille og roligt.
21.10 Z vælter GD 5 ned i uaftegnet wadi 6 . Rejst og kunne køre videre. En soldat fik knubs.
23:00 Z: Kolonne holdt, koordinerer med flystøtte
23. juli
Ramt af mine
01:00 Z: Fremrykning fortsat.
01:18 Z: Indikation på baghold i MUSA QALA i forbindelse med bevokset område.
01:19 Z: Eagle 7 påkører mine. Alle tre overkonstabler såres, britisk Medevac tilkaldes. De tre
sårede er tilbage i Camp Bastion 03:05 Z. Eagle tømmes for løsdele og destrueres af et Hellfire
missil affyret fra britisk kamphelikoper. Minen blev påkørt ca. 1.500 meter fra kendt minefelt, der
var markeret på forsvarets GPS system.
LU: ”Vi kom fra ørkenen, og skulle ud på vejen. Det sidste stykke før Musa Qala er man nødt til at
køre på vejen. Det var det bagerste køretøj af de to delinger, der allerede var kørt igennem
området, som ramte minen. Eaglen blev fuldstændig flået op, opbakningen lå i en lang pølse
udenfor, bilen lignede en fodbold, hvor man ikke kunne se hvad der havde været front og bag.
Køreren var oppe at stå, men var godt omtåget, så han åbnede ild, da vi nærmede os på lang
afstand. Han troede de var under angreb. Men så gav han sig til at yde førstehjælp til de andre. Jeg
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frygtede det værste, men det var imponerende at han kunne yde førstehjælp til de andre efter den
omgang”.
NT: ”Jeg så og hørte eksplosionen. Vores delingsfører sagde, at han ikke kunne se liv. Bilen gjorde
hvad den skulle, den gav efter for trykket og slyngede folkene ud. Men jeg blev lidt rystet over at se
folk man kender blive båret væk på en båre. Vi begyndte at kigge mere efter de stenbunker, som
markerer minefelter”
LU: ”Jeg tænkte, det her er en dårlig start og jeg tænkte meget på dem, der blev fløjet væk. Lægen
vidste ikke på det tidspunkt, om de havde fået alvorlige indre skader. Vi blev mere forsigtige med at
køre væk fra vejen. Men man kan ikke bare stoppe som på en øvelse”.
ESK fortsat til vestkant af MUSA QALA. Taleban-baghold nord og syd for ruten erkendt, flystøtte
indsat.
05:48 Z: Igen kampføling 8 . Taleban angreb med håndvåben og RPG. 9 ESK besvarer med
håndvåben og TMG.
06:35 Z: Britisk kamphelikopter indsat, Talebanstyrke på 30-40 mand
07:30 Z: (Britiske/NATO efterretninger mm) om yderligere Talebanstyrker på vej fra vest. ESK
anmoder om QRF 10 , men får besked om, at indsættelse vil tage for lang tid. ESK flytter i stedet
mod vest til stilling, der kan forsvares 360 grader rundt og bliver dér.
LU: ”Vi fik meldinger om, at der var baghold vejen som vi ikke kunne køre uden om på grund af
terrænet. Vi kunne faktisk se ind til Compounden. Vores 3.deling røg i kamp – en af soldaterne så
en person, der var iklædt en burka som en kvinde stå i en dør, og så tog han en RPG frem og skød
mod os, mens nogle andre åbnede ild fra vinduer. Vi besvarede med 12.7. Nogle andre taleban var
på vej op på et tag. Englænderne kaldte på luftstøtte og udløste en 540 punds bombe som faldt så
tæt på os, at rester af bombemålet faldt lige ved siden af vores køretøjer. Det var en meget close
Close Air Support”.
De britiske soldater i distriktscenteret – compoundén – kan se yderligere 20-30 taleban gå i stilling
langs ruten, som den danske kolonne skal følge. Længere fremme er vejen blokeret med en række
olietønder, som kan indeholde meget andet end olie eller vand. Alt i alt skulle kolonnen gennem
400-500 meter livsfarlig vej.
”Hvis det lykkedes Taleban at standse forreste og bagerste vogn i kolonnen, så de blokerer vejen,
ville det blive meget grimt. Hvis vi skulle igennem, måtte vi bombe os igennem, men det ville man
(det britiske Task Force hovedkvarter) ikke. Så bad jeg om reservestyrken, og det fik jeg også nej
til. Det ville koste mange liv, også hos os, hvis vi selv skulle igennem, så jeg besluttede at søge en
anden vej. Englænderne inde i Musa Qala var ved at løbe tør for mad, men de frarådede os også at
køre ind den vej”.
Konvojen har fået støtte af Apache kamphelikoptere og bruger de sidste tyve minutter af
helikopternes tilstedeværelse til at trække sig ud og søge mod nord, vest om Musa Qala.
NT: ”Der var lidt delte meninger om det. Der er man lidt aggressiv - vi er jo trænede i at køre på”.
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LU: ”Ja, men nu havde den forreste deling altså set hvad der ventede rundt om hjørnet – og
lastbiler er store mål, som kan blokere en vej..”
Da natten faldt på, lagde soldaterne sig på liggeunderlag på jorden, med uniformen på. Der var
varmt også om natten, og da det første lys viste sig, kørte de videre nordpå.
LU: ”Jeg fik en ny rute fra (hovedkvarteret i) Kandahar, og orienterede eskadronen via
delingsførerne. Man er spredt derude, man kan ikke lige samle alle til en briefing.
HOK Information 23. juli 12:18
”Danske soldater indsat i Afghanistan”
Tre soldater påkørt af mine. Kampe med Taleban.. Flystøtte tilkaldt. 53 linjer.
23-24. juli: Situationen rolig
24. juli:
Til forladt forpost
Plan M1 iværksættes, fremrykning nord om MUSA QALA mod tidligere amerikansk forpost.
Forposten var opbygget i ørkenen med store sandfyldte Hesco Bastions trådnet om. Amerikanerne
havde sprængt sandvæggen i stumper og stykker inden de forlod den, men havde efterladt fyldte
vandflasker ”så langt øjet rakte”.
NT: ”Vores eget vand var til at drikke og madlavning, men vi fyldte amerikanernes vand i vores
bruseposer 11 og tog det første bad i flere dage”.
15:00 Z: Taleban ildoverfald på Musa Qala Compound med håndvåben, TMG og RPG. Britisk
enhed (deling?) og 5 danskere i forkommando 12 forsvarer. Angreb stiger i intensitet, men slutter ca.
19.31 Z.
15:20 Z: ESK møder modkørende køretøj, der slukker lygter og åbner ild. Ild besvaret og køretøj
eftersættes. Yderligere køretøjer observeres, hvorfor forfølgelse stopper for ikke at splitte ESK.
Formentlig tale om tilfældigt møde med Taleban-forstærkninger på vej mod Musa Qala.
LU: ”Vi prøver at fange dem, men de kører stærkt og slipper fra os. Da vi er nord om Musa Qala,
mister Taleban følingen med os”.
15:45 Z: Dansk premierløjtnant fra TACP 13 i Musa Qala Compound falder ned fra taget af
bygningen, han opholder sig på, da bygningen rammes af to RPG. Er stabil og ved bevidsthed, kan
evakureres når mulighed gives.
ESK når amerikansk forpost til aften. På grund af britisk forsyningslastvogns nedbrud når ESK ikke
frem i tide til planlagt drop fra britisk C130. 14 Genforsyning udsat til 25. juli, med helikopter.
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HOK Information 24. juli 13:18
”Danskere fortsat i aktion i Afghanistan”
Sårede har det godt. Af sikkerhedsgrunde ikke yderligere information. 14 linjer.
Medierne 24. juli
Alle medier: Tre danske soldater såret/ramt af mine og rapport om kampe og flystøtte
25. juli
Undsætning haster
Dansk premierløjtnant – FAC 15 - evakueres med amerikansk helikopter sammen med to britiske.
ESK forbliver i forposten, og genforsynes med 2,5 tons forsyninger (12,7 mm ammunition, diesel,
batterier)
16:15 Z: ESK fremrykker. Planen er at rykke øst om Musa Qala og derpå gå ind ad sydlig
adgangsvej. Britisk deling kalder flystøtte undervejs.
16.55 Z: Musa Qala Compound beskudt med morter. Taleban vurderes at ville indtage compound
før ESK når frem. Britisk Task Force 16 anmoder chefen for ESK, major Lars Ulslev, om at
fremskynde for at undsætte den britiske deling og det danske forkommando i Musa Qala
Compound. Ulslev indvilger forudsat flystøtte er til rådighed.
17:36 Z: ESK affyrer varselsskud mod 2 Taleban køretøjer. Talebanfolk sidder af og trækker sig.
Britisk deling (i Musa Qala Compound?) kalder fire sorties 17 mellem 17:11 – 18:04 Z mod
formodede Taleban morterstillinger vest for Musa Qala. Taleban set på flugt mod nord.
ESK gør holdt 3-4 km. Syd for Musa Qala, afventer ankomst af to Apache kamphelikoptere.
20:10 Z: Helo ankommer, ESK kører ind fra syd under kontinuerlig koordinering med britisk deling
(i Musa Qala Compound?)
LU: Afløsningen var planlagt til fire-fem tiden om natten, hvor Taleban normalt sover. Men så fik vi
efterretninger om, at de ville angribe lige efter mørket. Jeg sagde OK, hvis de kunne fremrykke
flystøtten også. Briterne derinde i compounden kunne se målene og påkaldte flybomberne, og jeg
bestemte tidspunktet. Bagefter kunne vi se Taleban forlade området, og så havde vi også
Apacherne. Vi kørte ubesværet ind”.
NTs delingsfører steg under indkørslen gennem porten ud af sin Eagle for at skynde på folkene.
Men netop da en Eagle kørte frem, gled delingsføreren, og fik hele sin fod under køretøjet. Han blev
senere fløjet ud
LU: ”Den tur i ørkenen havde trukket tænder ud; vi havde kørt ufattelig meget og folk var ved at
falde i søvn, kørerne kunne ikke mere. Jeg havde presset rimeligt på, men vi var nødt til at holde
nogle pauser. Jeg håbede, at når vi nåede ind, turde Taleban ikke røre os.
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NT: ”Vi fik paranoia på det den sidste kilometer, hvor vi kørte gennem basaren med mange gyder
omkring os, og fordi det gik langsomt, og jeg kørte i bageste bil”.
NTs deling slog sig ned i en bombesprængt bygning, hvor taget manglede, men hvor nogle teltflager
gjorde det ud for tag, og sov på medbragte feltsenge. Lysdisciplinen tillod kun svagt eller rødt lys,
som ikke kunne ses udenfor. ANP havde problemer med at holde lysdisciplinen, de spillede kort i
fuldt lys, men deres chef tog imod et godt råd fra den danske eskadronschef om at slukke.
Badet var en vandslange med brusehoved, hvorfra der kom rigelig vand som blot ikke kunne
drikkes. Toilettet bestod af et bræt med tre huller og tønder under, med frit ud- og indsyn. Tønderne
blev dagligt tømt og indholdet brændt af ved hjælp af dieselolie. Stanken gjorde det stærkt
nødvendig at holde øje med vindretningen – den skulle bære ud af lejren. Menuen stod på
feltrationer.
Briterne skulle efter planen forlade Musa Qala dagen efter, men ved sidste lys angreb Taleban. Det
blev sidste gang, de angreb i mørke. De nyankomne og deres night vision goggles 18 tilførte Taleban
store tab. Men briterne kom først fra Musa Qala mange dage senere, den 6. august.
HOK Information 25. juli 10:31:
”Danske soldater fortsat indsat i Helmand-provinsen”
Styrken to gange i kamp, den ene gang med fly- og kamphelikopterstøtte. En soldat skadet ved en
faldulykke. Af hensyn til sikkerheden ikke yderligere oplysninger. 10 linjer.
26. juli:
Opgaven overdrages
Overdragelse af opgaven til ESK påbegyndes. Planen er at frigøre briter, evt. med HELO. Herefter
planen at iværksætte framework 19 operationer i delingsramme. ESK genforsynes med helikopter og
delingsfører 1 (ramt af køretøj ved indkørsel i Compound) erstattes med forbindelsesofficer.
HOK Information 26. juli 11:18:
”Første opgave i Helmand-provinsen løst”
Den danske styrke er på plads. En soldat skadet ved indkørslen til byen. Taleban-køretøjer jaget på
flugt. HOKs chef, generalmajor Poul Kiærskou: ”Styrken har under besværlige forhold gennemført
første del af sin opgave, og det vil uden tvivl skabe respekt om den danske styrke i området”. 29
linjer.
27. juli:
I baghold
14:00 Z: Første danske patrulje (deling) kører ud af Musa Qala Compound, men delingen angribes
og må straks vende om.
14:15 Z: Taleban angriber Musa Qala Compound med håndvåben, RPG, morter. ESK svarer med
håndvåben, TMG og Close Air Support. Vurdering: Delingen var kørt ind i ufærdigt baghold uden
for porten.
LU og NT kan ikke genkende episoden, men NT husker den første og sidste gang han var med sin
deling ude for at rydde træer for at få bedre skudfelter. Et varsel om forestående angreb kaldte dem
hjem. Angrebet kom heldigvis fra den modsatte side af compounden.
18
19
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Medierne 27. juli
Forsvarsminister Søren Gade afvister kritik fra soldater og Dansk Folkeparti af soldaternes
uddannelse. (Politiken)
28. juli:
Egne styrker nær ramt af amerikansk bombefly
13.30 Z: Taleban angriber Compound med LMG 20 , TMG, RPG og morter. ESK får støtte fra et
amerikansk A 10, og et amerikansk B 1 bombefly overflyver som ”show of force 21 ”.
Overflyvningen havde ingen effekt, hvorefter bombeflyet kastede en 500 punds bombe – den
mindste ombord. Bomben landede 500 meter for kort, og ramte en tom offentlig bygning ca. 50
meter fra Compound. Bygningen brugtes til religiøse formål. Dele af bygningen fløjt gennem luften
(ved eksplosionen) og var tæt ved at skade eget personel i Compound.
LU: ”Bomben ramte en bygning, som var formet som og som blev brugt som moské. Amerikanerne
havde ikke registreret den som moské, men jeg kæmpede for at få den anerkendt som sådan. Det var
en meget kedelig oplevelse. Jeg stod på taget og kiggede derud hvor bomben skulle ramme. Jeg
kaldte i radioen, smid jer ned, da den kom. Det var ment til dem der stod nærmest målet, der skulle
rammes. Men alle smed sig, og det var heldigt, for den ramte 25 meter fra muren. Det gav et
ordentligt skrald. Jeg så et bliktag flyve gennem luften, af samme slags som taget på bygningen,
hvor beredskabsdelingen befandt sig. Så standsede al lyd for mig; jeg gik ned for at se om de var
ramt og hørte ikke de fjendtlige RPG og skud der fulgte efter bomben. ANP løb forvirrede rundt,
men ingen af os var ramt.
Bagefter bad jeg ANP se efter om der var civile i bygningen, der blev ramt, men de havde forladt
den. Vi fandt kæden, der havde siddet for døren, og der sad hængelåsen i, så bygningen havde
været låst udefra.
Bomben faldt så tæt på os, at det ikke var svært at overbevise byens ældreråd om, at det var en
fejltagelse. Jeg tilbød at forsøge at skaffe midler til genopbygning, hvis de kunne skaffe
arbejdskraften, men det blev aldrig aktuelt, fordi de civile forlod byen, da kampene tog til”.
NT: ”Jeg sad i vagttårnet og kiggede den vej, hvor bomben skulle falde, bag sandsække, da bomben
faldt bag mig i stedet for foran”.
15:18 Z: Kampføling stoppet, otte Taleban køretøjer set forlade området.
16:46 Z: 2 formodede Taleban skudt. Én reagerede ikke på varselsskud, og én der skulle til at affyre
RPG.
CH ESK har efterfølgende tilbudt det lokale stammeråd dansk bistand til genopbygning af den
ødelagte bygning.
Situationen: Reelt kun 1 deling til rådighed til operationer uden for Compound. Hvis der skal
gennemføres operationer uden for Musa Qala, er hele ESK nødvendig for ikke at splitte ESK
kampkraft.
HOK Information 28. juli 14:16
”Alle i god behold i Afghanistan”
20
21

Let maskingevær
Tjener samme formål som ”advarselsskud”. Et fly kan også affyre flares som advarsel til oprørere.
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Patrulje beskudt og returneret til lejren. Lejren også beskudt, flystøtte tilkaldt. Ingen skader. 9 linjer.
29. juli:
13:18 Z: Taleban morterangreb i 20 minutter. Ramte ikke Compound. Morterstillingen erkendt 750
m nord for Compound. CAS 22 på standby.
(Efterretninger) om større antal Taleban samlet vest for wadi, i samleområde. CAS tilkaldt, et B1
kastede 2 stk 2000 punds bomber, der ramte. Mindst 4 Taleban (køretøjer, personer??) ikke længere
(i live?)
HOK Information 29. juli 13:16
”Lejr beskudt i Afghanistan”
Lejr beskudt, flystøtte tilkaldt. En bygning der anvendes som moské ramt ved en beklagelig fejl.
Ingen civile ramt. Samarbejde om genopførelse drøftes allerede med lokale råd. 10 linjer.
Medierne 29. juli
Den danske Afghanistan-styrke angrebet allerede dagen efter den kom på plads (RB 23 m.fl)
30. juli
ESK gennemfører tiltrængt vedligehold. Operation NAKHOD 24 skulle være initieret 23:00, men
udsat 24 timer pga. sandstorm.
HOK Information 30. juli 14:38
”Beskudt igen”
Lejren beskudt igen, alle uskadt, flystøtte tilkaldt. 5 linjer.
HOK Information 31. juli 19:06
”Om eftermiddagen skyder de”
Reportage fra presseofficer. Humøret højt. Sygepasser: ”Heldigvis rammer de rigtigt dårligt”.
Lejren kaldes ”Alamo” på grund af ligheden med et ørkenfort. Moskeen ramt, men danskernes gode
rygte i byen ”er intakt”. 63 linjer.
Medierne 31. juli
Den danske styrke måtte lørdag aften atter åbne ild, flystøtte tilkaldt (RB)
1. august
Britisk fremrykning til Musa Qala stoppes
Operation NAKHOD udsat en time da D-Sqadron 25 kørte ind i minefelt. En Scimitar 26 blev ramt og
måtte efterlades. ANP 27 fik overdraget sikring af Compound/Musa Qala mod nord og vest, ESK
mod syd og øst samt eksfiltration (af britisk personel? Specialstyrker?) til helikopter LZ 28 (sydøst
og uden for Musa Qala). ESK gik i stilling uden for Compound
22

Close Air Support
Ritzaus Bureau, nyhedsbureau med de fleste danske medier som kunder.
24
Operationens formål var tilsyneladende at hente den britiske deling, der befandt sig i Musa Qala
25
Britisk eskadron.
26
Letpansret britisk opklaringskøretøj på kæder med en 30 mm kanon
27
Afghan National Police.
28
Landing Zone.
23
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02:15 Z: Kampføling ved Compound og 3 minutter senere kom (britisk personel på vej mod LZ??)
også under ild.
03:15 Z: Dele af ESK beskudt i sydkant af Musa Qala, frigjort og derpå samlet i Compound ca.
03.25 Z
03:30 Z: D-Sqn på vej fra vest til Musa Qala angribes af Taleban. Scimitar og Spartan 29
nedkæmpes. (Under kampene lider briterne tab, ikke nærmere oplyst/ekstraheret) Britisk Task
Force afsender (hjælp??)
05:30 Z: Kampe ved Compound afsluttet. Indikationer på nye angreb og baghold. ESK rapporterer
om heftigt ammunitionsforbrug.
NT: ”Vi kunne høre skyderiet, da briterne blev standset og kunne se, at det var heldigt, vi ikke selv
havde forsøgt at køre den vej igennem, når Taleban kunne standse dem og tilføje dem tab” (tre
britiske soldater blev dræbt).
LU: ”Den britiske eskadron var ellers en kampenhed, uden lastvogne, som med deres 30 mm kanon
var bedre bevæbnet end os. Senere fandt briterne både IED 30 og miner på strækningen”.
Britisk Task Force har givet exfiltration af (britisk personel) højeste prioritet. DANCON forventer
en (britisk) offensiv operation.
HOK Information 1. august 11:15
”Ny beskydning”
Lejr beskudt, ild besvaret, flystøtte tilkaldt, alle i god behold. 4 linjer.
13:28:
”Indsat i Musa Qala”
Tidligt tirsdag var den danske styrke indsat i operation med andre koalitionsstyrker, alle i god
behold. 4 linjer.
2. august
Dansk soldat livsfarligt såret
04:27 Z: Sergent M. M. såres livstruende, behandles af dansk læge, MEDEVAC 31 med helikopter
vanskelig pga. beskydning af LZ. MEDEVAC med helikopter gennemføres 06:23 Z til Kandahar.
07:53 Z: Taleban observeres opstille tungere raketstyr ca. 250 meter fra Compound. ESK skyder 84
mm dysekanon 32 med brisantgranat 33 , minimum 1 Taleban nedkæmpet.
08:06 Z: Taleban angriber med 2 RPG og håndvåben. CAS er på standby.
10:29 Z: 2 A10 beskyder Taleban, angreb afsluttes

29

Letpansret mandskabsvogn med plads til 5 foruden besætning på 2. Diverse bevæbning
Improvised explosive device, f.eks. en vejsidebombe
31
Evakuering af sårede
32
Formentlig Carl Gustav panserværnskanon
33
Beregnet mod personel – i stedet for panserbrydende granat
30
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LU: ”Taleban havde tiltrukket bedre trænede soldater. De første var dårlige til at ramme; de
startede altid med at skyde for højt fra deres meget alternative skydestillinger; det var forholdvis let
at ramme dem, fordi de gik ud så vi kunne se dem. Men fra denne dag kom der folk, der indledte
med en kort præcis byge, fem-seks skud. De for ikke ud på gaden og viftede med deres RPG”.
LU stod på taget og observerede, da den danske soldat blev ramt, NT sad tæt på.
NT: ”Jeg hører, de råber på lægen og sanitetsfolkene løber derhen hvor han lå livløs. Jeg troede
han var død for det er sjældent folk overlever at blive ramt i hovedet.
LU tænker, at der måske kommer et opfølgningsangreb. De danske soldater skyder derfor på flere
kendte Taleban-stillinger uden for murene, og LU tilkalder flystøtte.
LU: ”Der var én der stak af på en motorcykel fra det hus, hvorfra skuddene var kommet, han kørte
hen til et andet hus 400-500 meter væk. Vi havde efterretninger der indikerede, at han var skytten,
der ramte. Et fly opdager, at andre Taleban kommer dertil, og der droppes en bombe i det.
M.M. var ved bevidsthed, men fyldt med smertestillende medicin. Jeg trykkede ham i hånden og
ønskede ham en god tur hjem. Det virkede som om han reagerede med øjnene, men kunne ikke sige
noget, han var jo halvt bedøvet”.
NT: ”Det kom lige pludselig meget tæt på, når Taleban kunne ramme professionelt. Vi begyndte at
udbedre stillingerne endnu mere.
LU: ”Vi havde prøvet at bevare et overskud af folk, der skulle ud og kontakte de civile i byen. Men
de var efterhånden forsvundet, så vi brugte kræfterne til at fylde sandsække. De civile kom kun i
nærheden om morgenen og de var bange for at tale med os, så det havde ikke noget formål at gå
ud”.
Britisk Task Force forventer 2. august aften at beordre ”battle group operation” mod Musa Qala
natten mellem 4. og 5. august eller 5.-6. augusut, kaldet operation MAR CHICHEL. Mål: At frigøre
(britisk personel), genforsyne og ”tilføre tab blandt Taleban som forudsætning for efterfølgende
operationer”.
HOK Information 2. august 10:20
”Dansk soldat såret i Afghanistan”
Dansk soldat meget alvorligt såret af fjendtligt skud, af hensyn til sikkerheden ikke yderligere
oplysninger. 7 linjer.
18:30:
”Dansk soldat evakueres fra Afghanistan”
Dansk soldat stabiliseret, vil blive fløjet til Tyskland. 4 linjer.
Forsvarsministeriet
Forsvarsminister Søren Gade orienteres om den sårede.
Medierne 2. august
Tre britiske soldater dræbt i baghold i Helmand-provinsen. Den danske lejr ved Musa Qala næsten
dagligt under en eller anden form for angreb (RB m.fl)
Soldat såret i Irak (TV, DR Nyheder, RB)
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3. august:
Ramt på hjelmen
13:15 Z: Overkonstabel ramt på hjelm, trykskader forårsager blødning fra ørerne, men han forbliver
i lejren
NT: ”Han er en af mine venner, en hård fyr. Det foregik på samme måde, en kort præcis byge, men
hans hjelm tager skuddet, han fik skrammer fra hjelmen og blod fra ørerne. Han var lidt rystet med
gik selv ned til lægen. Bagefter gav vi hinanden en krammer, og han var meget lettet og glad for at
være sluppet godt fra det. Så byggede vi sandsækkene endnu højere op, så vi ikke kunne ses i
vagttårnene”.
HOK Information 3. august 14:57
”Nye angreb i Afghanistan”
Nye angreb onsdag og torsdag morgen. Flystøtte. Alle i god behold. 6 linjer.
Medierne 3. august
Soldat hårdt såret i Afghanistan. Forsvarsministeren forsvarer indsatsen. (RB mfl.)
Taleban-angreb kan være hævn for bombe mod moské. Soldater giver politistationen i Musa Qala
tilnavnet ”Alamo” (Ekstra Bladet)
Soldaterne er i konstant fare (Jyllandsposten)
Såret soldat evakueret til Tyskland (RB mfl)
Forsvarsministeriet 3. august
Forsvarsminister Søren Gade inviterer forsvars- og udenrigsordførere fra partierne bag udsendelsen
til Afghanistan til en briefing 7. august.
HOK Information 4. august 12:57
”Soldat ramt af skud i Afghanistan”
Soldat ramt i går, beskyttelsesudstyr forhindrede skade på soldaten. 6 linjer.
Medierne 4. august
Er Danmark i krig? (Berlingske Tidende)
Nyt angreb på danske soldater (Jyllandsposten)
”De er heldigvis dårlige til at ramme” – humøret stadig højt (Politiken)
Fagforeninger (CS og HKKF) trygge ved sikkerheden trods sårede (Politiken)
Dansker ramt i hjelmen af skud (DR Nyheder mfl)
5. august:
14:10 – 15.30 Z: Elementer i britisk styrke opmarcherer vest for Musa Qala.
HOK Information 5. august 15:43
”Ro omkring den danske styrke”
Siden i går ro omkring styrken. Ikke ni, men kun to sårede evakueret fra Musa Qala.
Medierne 5. august
DF: Soldater skal bekæmpe Taleban eller trækkes hjem (Nordjyske)
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Talebans styrke overrasker chef – DF beskylder regeringen for skønmaleri af situationen i
Afghanistan (Berlingske Tidende mfl)
Ro omkring dansk styrke. Ikke ni hjemsendt, men kun to sårede fra Musa Qala. (TV2)
DF: Flere soldater eller træk styrken hjem. Søren Gade afviser (Politiken
6. august
Britisk styrke ind til Musa Qala. Dansk eskadron overtager ansvaret.
00:08 Z: Operation MAR CHICHEL under nyt navn, SNAKEBITE, iværksættes. GAF 34 , artilleri
og styrke til at etablere ny LZ tættere på Musa Qala er klar.
01:00 Z: Angrebshelikoptere har ”wheels up”
01:09 Z: (Efterretningsrapporter) om øget aktivitet i Musa Qala.
( 35 ) 4 transporthelikoptere i landeområdet
(?) Yderligere 4 transporthelikoptere i landeområdet
(?) 2 kompagnistørrelser og fremskudt bataljonshovedkvarter er på plads i landeområdet
(?) Patruljedeling i lette køretøjer i kamp vest for Musa Qala, flystøtte tilkaldt. Fremrykning
fortsætter mod wadi gennem bymæssig bebyggelse i vestkant af Green Zone
ESK modtog (britisk) mortersektion, (britisk) infanterideling til erstatning for (??) plus drivmidler,
vand, ammunition og 8 mand stor ”manøvrestøtteenhed” (jægersoldater med finskydningsvåben).
Lægen, kører og PIO udpasserede. 36 GAF returnerede ad samme vej, og korridoren mod vest blev
herefter lukket. Ingen danske tab.
LU: ”Vi brugte især jægerne som observatører på grund af deres gode optik. Fra de høje bygninger
inde i lejren dækkede de os om natten, når vi gik ud for at forbedre skudfelterne og for at sætte
alarmminer op; de deltog også i kampene, men meget lidt, faktisk”.
Medierne 6. august
Danskernes nye helvede – angribes dagligt (BT)
”Min søn skal væk fra krigen – grundlaget har ændret sig” (Ekstra Bladet)
Soldaterne ved godt mod (Jyllandsposten)
7. august
Angreb, ingen skader
HOK Information 7. august 16:57
”Nye forsyninger til danske soldater i Helmand”
Nye forsyninger er i weekenden ankommet til danske soldater i operation, der havde til formål at
skaffe de danske og britiske styrker kontrol med området, så opgaveløsningen kan fortsætte.
Sporadiske kampe. En britisk soldat desværre dræbt. 10 linjer.
Forsvarsministeriet 7. august
Forsvarsministeren, forsvarschef Jesper Helsø og chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste briefer
ordførere, men adskillige udenrigsordførere fra oppositionen udebliver.
34

Ground Attack Force, sammensat styrke til at bane vej
Tidsangivelser er her ekstraheret af FKO
36
Presse- og informationsofficer. Rejste planlagt hjem til nyt job. Afløseren blev trods eskadronchefens ønske om en
afløser i Musa Qala stationeret i Kandahar og Camp Bastion.
35
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8. august
Afghansk politimand skudt
06:02 Z: Britisk enhed på vej til at søge kontakt med afghansk politi. Britisk soldat ser civilklædt
samle gevær op, og skyder ham udenfor hovedporten. Ingen danskere var til stede, men den britiske
enhed stod under ESK kommando. ANP befaler alle til at møde i uniform. Lig overgivet til
familien.
LU: ”ANP havde allerede ordre til at møde i uniform, men det er ikke en disciplineret enhed.
Normalbilledet er, at kun ANP og Taleban bærer våben, de civile ved godt, at de ikke skal vise
våben. Politimanden sad på en stol og tog sin AK 37 op. Der var ingen britiske MP 38 så selv om det
normalt er nationen selv, der undersøger egne soldater, blev det overladt til vores MP at afhøre
briterne, for briterne havde ikke lige lyst til at sende nogle af deres herop. De konkluderede samme
dag, at briterne havde handlet korrekt, og ingen blev tiltalt”.
NT: ”I princippet var det hans egen skyld.
(05:38??) 2 RPG og håndvåben angreb. 1 dansk soldat lettere såret på benene. Angreb besvaret med
håndvåben, TMG og middeltung (britisk) morter.
HOK Information 8. august 10:53
”Den danske lejr i Musa Qala beskudt”
Beskydning med håndvåben, besvaret, derefter ro. Ingen skader. 5 linjer.
12:51
”Frøene er sået i Musa Qala”
Reportage fra presseofficeren, der fortæller om de fremtidige historier, som Musa Qala afføder. 52
linjer.
15:46
”Dansk lejr i Musa Qala beskudt med raketter og håndvåben”
Soldat fik overfladiske skrammer, har underrettet pårørende. 7 linjer.
9. august
Ekstraheret, bortset fra ”shotreps”, rapporter om skydning.
Medierne 9. august
Dansk soldat lettere såret (RB mfl)
10. august
Angreb med håndvåben og RPG fra sydøst, hovedbygning i Compound ramt af RPG, 2 danske
soldater let sårede, MEDEVAC. Kampføling afsluttet 05:02 Z.
08:10 Z: 20-30 håndvåbenskud mod Compound
10:42 Z: Dysekanon og håndvåben, ANP ramt. Besvares med håndvåben og morter.
11:10 Z: Flysttøte tilkaldt, herefter ro.
Soldaterne kunne via den militære satellittelefon ringe til pårørende hjemme. NT ringede til sine
forældre cirka en gang ugentligt. Selv om de forsøgte at skjule det, kunne han mærke, at de var
bekymrede.
37
38

Kalashnikov automatriffel, ofte en AK47
Militærpoliti
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NT: ”Jeg havde fortalt dem, at de ikke skulle tage for gode varer, hvad der stod i pressen, men
holde sig til HOKs 39 hjemmeside. Vi havde også aftalt ikke at tale om konkrete episoder, så det var
bare for at høre hinandens stemme. De var nervøse. Det er noget af det sværeste når man er ude,
når de er kede af det derhjemme. Jeg ved jo, hvordan tingene hænger sammen herude, men de kan
kun fantasere. Men de var også stolte af mig, så i den forstand har de bakket mig op”.
HOK Information 10. august 14:52
”To danske soldater lettere såret i Musa Qala”
Fragmenter fra bygning, der blev ramt af RPG, ramte soldater. I løbet af dagen yderligere angreb
med raketter og håndvåben, flystøtte tilkaldt. 8 linjer.
11. august
Første patrulje til fods
01:16: Helikopter ankommer til Musa Qala med genforsyninger og for at evakuere personel.
Angreb med håndvåben og raketter besvaret, CAS på standby.
For første gang patruljering i nordvestlige Musa Qala med afsiddet patrulje med hjælp af
”manøvrestøtteelementet”.
Medierne 11. august
To danske soldater lettere såret, da murbrokker væltede ned over dem (RB)
12. august
13:18 Z: Morterild besvaret
LU: ”Vi har trænet meget hjemmefra, så vi havde gode skytter. Det fik Taleban til at rykke længere
væk og gå over til indirekte ild, altså morterer og kinesiske raketter, der kunne afskydes fra større
afstand. Det var det mest stressende, at man ikke kunne vide, hvor de landede. Man kunne bare
høre et svusj i luften. Men det var sjældent de ramte lejren i første skud. Oftest skulle de bruge
nogle skud på at gafle sig ind, og vi prøvede så at identificere affyringsstederne. Raketterne gav et
stort drøn; de kunne slå mange ihjel hvis de ramte rigtigt”.

NT: ”Det var væmmeligt, for de ramte jo nogle gange. Om natten flyttede vi rundt så vi lå så sikkert
som muligt. Det var for at kunne sove nogenlunde roligt.
LU: ”Det betyder noget psykisk at ligge beskyttet når man skal sove. Folk havde vænnet sig til at
være i krig, der var gode procedurer og ro på, men det er væsentlig mere stressende bare at tage
imod granater og ikke kunne svare igen”.
13. august
Afløsning planlægges
ESK planlægges frigjort fra Musa Qala til 5-7 dages ”genordning” i Camp Bastion.
Planlægningsdatoen er 16.august.
02:04Z: RPG og håndvåbenangreb, besvares med TMG, håndvåben og morter.
06:02 Z: Taleban morter vest for Compound, angrebshelikopter on station 40 , ild ophørt.
39
40

Hærens Operative Kommando
I beredskab over området
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14. august.
Musa Qala skal rømmes
Operation MAREB befalet. Mål: At etablere herredømme over Musa Qalas omgivelser ved hjælp af
mobile operationer snarere end ved faste positioner. skal indsættes (slettet dato) idet styrken i Musa
Qala ventes fløjet og kørt ud forinden.
15. august
Politisk forbud mod at opgive Musa Qala
(Den afghanske regering) forbyder at rømme Musa Qala, da en ”propagandasejr vil være dyr for
ISAF 41 og den afghanske regering”. Mobile operationer (etableres, iværksættes) som planlagt men
styrken i Musa Qala skal fastholde indtil en afghansk bataljon kan afløse. ”ISAF og den afghanske
regering sikal ikke lide det nederlag at afgive nøgleinstallationer til Taleban”.
NT: ”Vi fik at vide, at vi skulle tilbage til Camp Bastion, og jeg var glad for at vi skulle ud. Der blev
noget knurren i krogene da det blev udsat”.
LU: ” Moralen dykker når de så småt var begyndt at pakke sammen, men det var en politisk
beslutning på højeste plan og jeg kunne ikke gøre andet end at forklare baggrunden”.
NT: ”Det er nemmere at tygge på, når man ved hvorfor det sker. Jeg venter altid med at pakke til
beordringen til at flytte kommer, det er rent psykologisk for mig, Og skulle man glemme en kasket,
så er det bare ærgerligt”.
LU: ”Jeg garanterer for, at vi kunne have pakket på fem minutter, hvis det havde været nødvendigt
for at komme ud”.
Det blev aldrig nødvendigt at tage disciplinære midler i brug overfor soldaterne i Musa Qala, men
stresset bragte følelserne frem og der var et par, der skubbede til hinanden. Og så fik humoren en
rolle i den mentale overlevelseskamp. Mange uger med feltrationer betød nedsat appetit hos en del,
nogle måtte tvinge mad i sig, men eskadronchefen havde fået afslag på ønske om at medbringe kok
til at forbedre maden.
LU: ”Jeg befalede delingerne at finde på ”10 fede ting ved Musa Qala”. Opgaven gik på skift, og
det var ikke politisk korrekte ting, der kom frem. Det blev fremhævet, at der var ingen krav om
fysisk træning eller morgenappel og at man fik lov at skyde skarpt hele tiden og så nogle flere
forslag, som ikke behøver at komme frem. Det var en måde at overleve på. Der var en der blev
skoset for sin lille blære, da han var stået op for at tisse og hans sivmadras blev ramt af en granat
mens han var væk. En anden undgik en granat fordi han lige var gået på vagt. Når kuglerne flyver
om ørene, så spidser humoren til og bliver mere morbid. Det er en naturlig reaktion, og man talte
mere og mere grimt om Taleban”.
Soldaternes reaktioner på nedskydning af fjender viste sig også påvirket af ugerne med op til fem
daglige angreb på compounden.

41

International Security Assistance Force, den NATO-ledede vestlige koalition i Afghanistan
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LU: ”Folk jublede når fjenden blev ramt. Det er underligt at juble, når folk slås ihjel, men det var
dem eller os. Der er ingen præmie til den, der må nøjes med 2. pladsen i en krig. Det er ikke noget
man tænker på, når det sker – først bagefter, hvor man tager sig selv i det. Igen en naturlig reaktion
blandt soldater i krig
16. august
MOG med artilleri iværksættes. ESK mener at Talebans opmærksomhed nu deler sig mellem
Compound og (den britiske ) styrken vest for Musa Qala. ”Såvel UK som DKN førerpersonel er
helt på det rene med, at man i Musa Qala sidder i en endda meget tilspidset situation”. Planlagte
framework og non-kinetic 42 operationer er ikke mulige
HOK Information 20. august 08:03
”Lettere såret i Afghanistan”
Dansk soldat såret i baglåret af fragment fra en granat. 12 linjer.
Medierne 21. august
Daglig beskydning af danske soldater i Helman-provins (Berlingske Tidende)
Dansk soldat såret i baglåret (RB mfl)
HOK Information 22. august 12:14
”Styrken i Musa Qala er ved godt mod”.
Reportage af ny presseofficer, skrevet fra Camp Bastion. Styrken har været angrebet 50 gange. 25
linjer.
Medierne 22. august
Danske soldater angrebet 50 gange på en måned (Børsen mfl)
23-24. august.
Afløsningen
ESK afløses. MAREB ændres efter ønske fra præsident Karzai. Man lykkedes ikke at finde en
afghansk afløsningsstyrke. Britisk afløsning med kompagnihovedkvarter indsat med helikopter 23.
august.
Medierne 23. august
Dansk indsats i Afghanistan optrappes – danske forsvarere er meget hårdt trængt (Information)
Forsvarsministeriet 23. august
Forsvarsminister Søren Gade oplyser, at Jægerkorpset er indsat i Musa Qala som finskytter, men vil
ikke oplyse hvor mange eller hvornår de er indsat.
24. august
Ud af Musa Qala
Samlet styrke (på bataljonsstørrelse?) landsat vest for Musa Qala. Afsiddet angreb fra vest hvorefter
ESK frigjorde sig samme vej ud. Britiske og (canadiske?) styrker deltog sammen med en
specialstyrke fra ANP (i afløsningen).
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Operationer uden brug af våbenmagt
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Nyheden om afløsningen blev bragt i Radioavisens Orientering kl 17.10 og benævnt ”evakuering”.
Udtrykket bredte sig til TV og øvrige medier.
LU: ”Jeg havde hørt lidt om det, da vi forlod Musa Qala men troede det kun drejede sig om et
enkelt medie. Da vi kom til Camp Bastion blev jeg klar over, at det var flere medier; og vi blev
skuffede og frustrerede. At kunne presse en så stor talebanstyrke og fastholde distriktscenteret –
soldaterne gjorde et fantastisk arbejde. Jeg blev også lidt sur da der stod i aviserne, at
Jægerkorpset var sendt herned for at undsætte os. De var altså kun otte mand. Det, der afgjorde
sagen for os, var vores tunge maskingeværer. Det var dygtige folk, men deres rolle var ikke at
undsætte os.
Jeg ville ikke have byttet noget af det jeg havde med til Musa Qala for kampvogne, men selvfølgelig
kunne jeg godt have brugt dem. Det er altid godt mere flere ting i værktøjskassen. De små hurtige
biler, GDerne, har deres styrker selv om de burde være bedre bevæbnet..
Men de kunne ikke have sendt en bedre enhed end os. Vi var stærkt trænede og havde god
udrustning. Vi havde bedre observationsmidler og bevæbning end briterne vi afløste. Når 2.
opklaringseskadron (som netop har overtaget opgaven i Helmandprovinsen) er taget hjem, skal
HRUerne 43 overtage. Det kan de godt, hvis man blot tilpasser opgaven. Blandt andet tror jeg ikke
de kan indsættes i så lang tid som os, , men hvis man kigger på indsatsen i Irak, er det tydeligt, at
HRU enheder gør det godt under barske vilkår. Det kan de selvfølgelig også gøre i Afghanistan.
Danske soldater er ikke så sarte, som mange gerne vil gøre dem. Det er i sidste ende et spørgsmål
om samfundet vil acceptere de vilkår og betingelser, der er styrende for sådanne missioner”.
HOK Information 24. august 18:38
”Danske soldater afløst i Musa Qala”
De danske soldater er planmæssigt afløst af koalitionsstyrker og afghanske styrker. Der vil ikke
kunne oplyses yderligere for øjeblikket. 3 linjer.
22:03: ”Danske styrker afløst i Musa Qala”
Chefen for DANCON 44 afviser, at der er tale om evakuering. Afløsning efter en længere periode
med kamp er helt normalt.33 linjer.
22:06: ”Fejlagtige oplysninger i medierne”
Afviser, at Taleban har været så tæt, at håndgranter er kastet mod dem. Ingen håndgranater anvendt.
Afviser, at styrken er blevet evakueret. Indsatsen har været flot. 19 linjer.
Medierne 24. august
Jægersoldater skal beskytte dansk lejr (Politiken mfl)
Dansk jægersoldater sendt til Afghanistan (DATO)
Den politiske støtte til Afghanistan-styrken vakler (Politiken mfl)
Poul Dahl: Danske soldater er ”sitting ducks”. (Magasinet Fokus)
Danske soldater evakueret (DR P1 Orientering kl. 17:10)
Dansk retræte – CS 45 næstformand: De kunne ikke udføre opgaven (TV2 Nyhederne)
Danske soldater flyttet fra lejr i Afghanistan (RB mfl)
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Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse, typisk nyuddannede panserinfanterister, der på hold 3 skal overtage opgaven i
Helmandprovinsen i begyndelsen af 2007.
44
Chefen for de samlede danske soldater i Helmandprovinsen, oberstløjtnant Bjarne Møller.
45
Næstformanden for Centralforeningen for Stampersonel Steen Madsen
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HOK Information 25. august:
12:26: ”Godt kæmpet”. HKKFs 46 formand Flemming V. Nielsen afviser evakuering.
14:45 ”Let opklaringseskadron hjemme i Camp Bastion” Efter et natophold i ørkenen vendte
styrken tilbage efter planmæssig afløsning. 10 linjer
15:47 Flere befalingsmænd afviser CS´s kritik af soldaters uddannelse og udrustning. 23 linjer plus
lydfil med interview med befalingsmand.

Medierne 25. august
Soldater trækker sig i Afghanistan (Berlingske Tidende m.fl.)
DF kræver afklaret om soldater blev evakueret
Presseofficer: Vi var belejret. Familier kendte til evakuering i forvejen. (BT)
Medierne 26. august
Tilfredshed med indsats – forsvaret afviser fiasko, har dræbt 60-70 talebanere (Jyllandsposten)
Strategi efterlyses – tilbagetrækning fra Musa Qala – udsigt til nederlag (Information)
Danmark må tage stilling – er politikerne klar til krig? (Berlingske Tidende)
Missionen, der var dømt til at mislykkes (Politiken)
HOK Information 28. august 14:16
”Godt gået, gutter”
Eskadronschefen og chefen for DANCON roser i taler soldaterne. Meningen med opgaven var at
vinde de civiles ”hearts and minds”, men da de civile forsvandt, blev det til en kampopgave med
Taleban. 40 linjer.
14:30 Lyd- og videofil med eskadronchefen, der afviser evakuering. Oplysningerne blev lørdag den
26. august sendt til danske medier.
Forsvarsministeriet 28. august
Forsvarsminister Søren Gade, forsvarschef og chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste briefer
igen udenrigs- og forsvarsordførere. En stor del af briefingen er en gentagelse af briefingen 7.
august af hensyn til dem, der ikke var til stede første gang.
Medierne 29. august
Igen støtte til danske soldaters mandat – efter møde hos forsvarsminister (Politiken mfl)
Søren Gade: Drab på Taleban er ikke et succeskriterium (Jyllandsposten)
Efter Musa Qala gav kritik af en hjemvendt reserveofficer og fra officerer i en CIMIC-enhed 47 i
Lashkar Gah skarp debat om uddannelse og udrustning af de øvrige danske enheder i
Helmandprovinsen.
Den efterfølgende danske deltagelse i operation MEDUSA mellem Camp Bastion og Kandahar blev
beordret 23. august.
Status:
Danske sårede:
46
47

Hærens Konstabel- og Korporal Forening, organiserer menige i hæren.
Civilt-militært samarbejde, har til opgave at finde genopbygningsprojekter i lokalområdet
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Minesprængningen:
1, Småskrammer i ansigt, ømhed i hele kroppen
2. Blod i bughulen, rifter i milten, trykskader, flænge over v. øje
3. Fragment i venstre balle
Premierløjtnant, der faldt fra tag: Slået hoved
Premierløjtnant, der blev påkørt: Ankelskade
Ramt i hovedet: Sgt. M.M.: Livstruende, måske varig hjerneskade. Uden for livsfare 10. august.
I alt danske sårede: 10, 2 tilskadekomne
Britiske tab ekstraheret. Ifølge medier mindst 3, muligvis 8. Samlede britiske tab ved Musa Qala og
tre andre tilsvarende faste stillinger i Helmandprovinsen er ifølge britiske medier 14.
Taleban: Døde: 25, sårede uoplyst, 0 tilbageholdt. Det officielle tabstal er siden FKOs sammendrag
af krigsdagbogen nået op på 42.
LU: ”Jeg rapporterede tabstal dagligt, men vi var ikke ude og tælle lig i fjendtligt territorium. Vi
talte når vi havde set en fjende blive ramt på en sådan vis, at vi var overbeviste om, at han ikke ville
overleve det. Det er disse tal der udgør det officielle fjendtlige tabstal. Flyene rapporterede selv
deres formodede fjendtlige tabstal ind. Det reelle antal får vi aldrig frem, da det kun er Taleban,
der kender det. Vi brugte den fornødne magt til at løse opgaven og forsvare os selv.”.
.
Efterskrift:
Musa Qala ligger i et nøgleterræn, og er et knudepunkt i Helmand. Wadien, Rud-E Musa Qaleh, er
af vital betydning som transportvej for opium og våben for Taleban, som har vist vilje og evne til at
forsvare sådanne områder. Den 1. august havde Taleban kapacitet til med mobile styrker at standse
fremrykkende britisk eskadron på vestlige side af wadien og til samtidig at angribe den danske
eskadron og (nærmere oplysninger slettet) andre styrker tre individuelle steder øst for wadien.
I den britiske Telegraph 2. oktober oplyser den netop fratrådte chef for den britiske Task Force i
Helmandprovinsen, brigadegeneral Ed Butler, at afløserne for de danske soldater, britiske
faldskærmssoldater, var 36 timer fra at opgive Musa Qala på grund af Talebans stadig mere præcise
beskydning med blandt andet morterer. På det tidspunkt henvendte landsbyens ældreråd sig til den
afghanske regering om en våbenhvile. Ed Butlers svarede, at hvis Taleban ophørte med at skyde,
ville briterne også indstille skydningen. Våbenhvilen havde på det tidspunkt holdt i 16 dage.
Ifølge Times 1. oktober vil briterne stilfærdigt trække sig ud af Musa Qala hvis Taleban gør det
samme. Ifølge Berlingske Tidendes oplysninger er denne del af aftalen endnu ikke iværksat.

