
Av Bjørn Murud

Bergenhusiske grenaderer 1809. Målning av A. Bloch.

NORSKE MILITÆRHISTORISKE FORENINGER

Kjære leser.
Jeg vil i denne artikkelen presentere norske militærhistoriske foreninger med
holdepunkt omkring napoleonstiden. Det er pr. i dag omtrent 9 foreninger, hvorav 3
nordenfjells og 6 søndenfjells. Vi begynner lengst nord.

NYHOLMEN KOMPANI (fork. NK)
NK holder til på Nyholmen skanse utenfor Bodø. Foreningen startet opp med det mål
å restaurere skansen, et arbeide som nærmer seg slutten. De er i dag omtrent 15 mann
i uniform. De bærer uniform fra 2. Trondhjemske Inf. Reg. Modell 1809. Historisk
var det landevernsoldater fra 2. Tr.hj. inf.reg. som kom til Bodø omkring 1807-08 for
å bemanne Bodøs kystbatteri. NK har utstyr som en infanteritropp pluss kanoner på
skansen.

NORDENFIELDSKE GRENADER COMPAGNIE (fork. NGC)
NGC holder til i Trondheim og representerer en grenadertropp fra 1808-09. NGC er
omlag 20 medlemmer og har et utvidet samarbeide med flere foreninger i Norge,
Sverige og Finland. Ved siden av å drive exercees driver de også en del med
skarpskyting med musketter. Exerceesmessig så er de en av de beste i Norge.
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HOLTAALSKE SKIELØBER COMPAGNIE (fork. HSC)
HSC ble etablert i all hast i forbindelse med de Olympiske leker på Lillehammer i
1994. De teller omlag 40 medlemmer i uniformsmodell 1774. Dette er en forening
som satser mest på lokale arrangementer og som underholdningsinnslag på store
skikonkuranser. De er utrustet som lett infanteri.

DET WAAGESKE COMPAGNIE (fork. DWC)
DWC er en typisk lokal tropp. De teller omtrent 15 mann i uniform og representerer
det lokale infanteri kompaniet 1809. I tillegg har de  en liten feltkanon, noen telt og
driver for øyeblikket å lager seg et telthus, dvs kompaniets lagerbyggning.

ELVERUMSKE SKIELØBER COMPAGNIE (fork. ESC)
ESC er som navnet sier en skiavdeling. Vi hadde to battaljoner hver på 3 kompanier
her i Norge med skiløpersoldater. Dette var avdelinger som ikke bare brukte skiene
som fremkomstmiddel, de oppererte også taktisk i strid med ski på beina. De var
utstyrt med både musketter og rifler og taktisk kan de sammenlignes med husarer.
ESC har jobbet en hel del med utrustningen og hjulpet til med å heve standarden litt
her til lands. Alle 10 medlemmene bruker uniform modell 1800. Nå gjennstår det å
arbeide med exerceesen på samme måte. Da blir det bra!

DET SØNDENFIELDSKE FRIVILLIGE MUSQUETEER CORPS (fork.
DSFMC)
DSFMC var den første foreningen i Norge som jobbet med exercees. DSFMC ble
etablert i 1989. Utstyrsmessig er de av laber kvalitet. Det samme må sies om
enkeltmannsferdighetene. DSFMC klarer derimot å gi oppvisninger med litt bedre
innhold enn de fleste andre. Utstyrsmessig så er de godt utstyrt kvantumsmessig.
DSFMC disponerer bortimot 100 uniformer av stor variasjon med hensyn til våpenart
og regimente fra tiden 1800-14. DSFMC har også 25 telt, 2 kanoner pluss en godt
utrustet tropp anno 1608 på 13 mann. Noen marketentersker har også dukket opp.
Totalt er de omtrent 50 medlemmer.

KYSTENS BEVOKTERE (fork. KB)
KB er en forening av det slaget som til daglig har få medlemmer men som har
muligheten til å øke i styrke etter behov. KB har et nært samarbeid med telemuseet i
Norge som stiller med optiske telegrafer (høye master som man brukte til å sende
signaler med). Selv oppererer KB fra sin kanonjolle, en 36 for lang robåt med 12 årer
og seil pluss en 24 punds kanon akterut. En flott båt, men mannskapet lider av mangel
på det autentiske!

GRENADERCORPS PRINDS CHRISTIAN AUGUST (fork. GPCA)
GPCA er omlag 15 mann hvorav alle er musikanter. De spiller på fløyter, trommer og
såkalte halvmånehorn. Når det gjelder det autentiske så er de helt på jordet. De sydde
opp nye uniformer nylig med glidlås (blixtlås)!!! De er stort sett interisert i å stå stille
å spille sin musikk og ønsker minimal kontakt med andre.

NORSKE JÆGER CORPS (fork. NJC)
NJC er en nystartet tropp som representerer den gevorbne (vervede) delen av
jegerkorpset i Norge. Dette var landets elitesoldater som ble brukt både innenriks og
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utenriks ved behov. NJC ønsker fremforalt kvalitet fremfor kvantitet. NJC er pr. idag
3 jegere med planer om å få med en til. I første omgang kosentrerer NJC om å
etablere et godt teltlag (4 mann). NJC samarbeider tett med DSFMC og med ESC.  Da
det  pr. idag er nok lett infanteri i forhold til valig infanteri her på østlandet prioriteres
først mer vekst i DSFMC. På bakgrunn av dette har ca. 15 personer fra NJC og
DSFMC dannet en studiegruppe hvor fordypning i historien og oppsporing av
leverandører er det sentrale.

 Jeg håper dette gir dere lesere et lite innblikk i den “danske” hær som dere
forhåpentligvis vil møte igjenn til dyst i all vennskapelighet. Etter en kort
gjennomgang i mitt hode ser det ut til at vi bør kunne stille 30 musketerer, et par
kanoner og noen jegere på hver side. Dette vil gi oss store muligheter til flotte
treffninger hvis vi bare utnytter våre styrker på en god måte. En forutsetning for at
dette skal fungere er at alle trener inn grunnexerceesen.

Ønskes mere info ta kontakt på e-post: bjmurud@online.no

Salut et Fraternité

Bjørn Murud

Underofficerer ved skiløperne og grenadererne.
Målning av A. Bloch.
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