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Dette billede  blev taget under en patrulje med de tyske rekognosceringsenheder i Marmalbjerge-
ne.

Transportfly i lufthavnen Mazar E Sharif i Afghanistan. Flyet sørger for forsyning til Nato-tropper-
ne i landet.

Stadtmuseum i Sles-
vig og rekognosce-
ringseskadrillen i Ja-
gel er gået sammen
om et enestående
udstillingsprojekt:
Det tyske luftvåbens
luftfotos og fotos fra
landjorden i Afghani-
stan.

SLESVIG. »Kend din fjende, og
du behøver ikke at frygte
ham«, lyder grundreglen i al
krigskunst.

Stadtmuseum i Slesvig viser
det kommende halve år en
særudstilling med en flig af
det enorme fotomateriale,
som rekognosceringsenheder-
ne fra luftvåbnet i Jagel er
vendt hjem med. Fra den 2.
april 2007 til den 30. novem-
ber 2010 overfløj seks torna-
doer fra rekognoscerings-
eskadrille 51 »Immelmann«
luftrummet over Afghanistan
- en opgave, der skulle udfø-
res for den Nato-ledede styrke
i Afghanistan,  International
Security Assistance Force.

4500 gange gik styrkerne i
luften over Hindukush. Over
8000 timer tilbragte tornado-
erne i luften. Og der blev ta-
get omkring 50.000 luftfotos
af byer, landsbyer, ufremkom-
melige bjerglandskaber, floder,
landeveje og landbrugsområ-
der i Afghanistan.

40 af disse luftfotos udstil-
les på Stadtmuseum sammen
med en snes billeder taget på
landjorden - og her er det ik-
ke blot militærtekniske fotos,
der fylder væggene, men også
- man fristes til at sige - mere
menneskelige fotos fra dag-
ligdagen i Afghanistan: Af
fattige bønder, børn og gen-
nemsnits-afghaneren.

Ikke alt er med
Udstillingen henvender sig så
langt fra kun til et militært
begejstret publikum. Bilederne
har appel til et bredt publi-
kum, ja selv indædte pacifister
og hardcore-modstandere af
den internationale tilstedevæ-
relse i Afghanistan kan have
interesse i og udbytte af ud-
stillingen.

I sagens natur er det ikke
alt, militæret hoster op med.
Der var billeder, som lederen
af Stadtmuseum, Holger Rü-
del, gerne ville have haft med
på udstillingen, men som
oberstløjtnant Hans-Jürgen
Knittelmeier fra rekognosce-
ringseskadrillen gerne ville
holde uden for offentlighe-
den.

Bemærkelsesværdigt
- Men jeg synes dog, det er
bemærkelsesværdigt, hvor to
så vidt forskellige institutioner
som et museum og en eskad-
rille har kunnet mødtes. Det
har været et meget spænden-

de arbejde at tilrettelægge
udstillingen, siger Holger Rü-
del.

»Adleraugen über Afghani-
stan« er titlen på udstillingen
med en hentydning til både
Forbundsværnet og det skarpe
blik, kameraerne har haft. På
dansk ville man kalde »Adle-
raugen« for »falkeblik«. Foto-
grafierne er fantastiske i deres
detaljerigdom, og de er opta-
get både analogt og digitalt
med såkaldt Recce Pod Sensor.

- Fordelene ved digitalt fo-
tografi er, at vi kan stige rigtig
højt til vejrs og stadig opnåe
en stor skarphed og detalje-
rigdom gennem de mange pi-

xels. Det har en betydning, at
vi kan flyve op til 5000 til
10.500 meters højde, når vi
ved, at talibanerne har våben,
der har en rækkevidde på op
til 3500 meters højde, siger
oberstløjtnant Hans-Jürgen
Knittelmeier.

- Jo mere information, de
internationale styrker i Afgha-
nistan råder over, desto bedre
kan de beskytte deres folk, til-
føjer han.

Ambivalent forhold
Billederne på landjorden er
optaget under patruljering, og
dem får både hårdkogte mili-
tærfolk og almindelige udstil-

lingsgæster sikkert et noget
ambivalent forhold til. På den
ene side ser man en masse mi-
litært isenkram og nøgtern
fotodokumentation. På den
anden side toner smilende og
spraglede afghanere frem
sammen med smukke landska-
ber.

På bundlinjen står dog en
udstilling, der ikke viderebrin-
ger halve sandheder, skrøner
eller partsindlæg, men er så
streng saglig, som det militæ-
re fag kan være.

- Billederne af mennesker er
fra de lykkelige øjeblikke i
Afghanistan. Som ansvarlig
for rekognosceringsenhederne
har det været mig magtpålig-
gende, at vi fortalte de lokale,
hvorfor vi var til stede. Vi har
hver dag været i kontakt med
den almindelige afghaner, si-
ger han.

Sort-hvid bedst
Luftfotografierne er fortrins-
vis i sort-hvid, blandt andet

fordi, det giver en langt høje-
re opløsning, end det ville ha-
ve været tilfælde med farve-
fotografering. Og rent æste-
tisk lægger luftfotografierne
fra Afghanistan sig op ad en
trend lige nu. Franskmanden
Yann Arthus-Bertrand har i
den grad givet luftfotografiet
en genfødsel med ny æstetik
og nye tekniske muligheder.
De seneste fem-ti år er der
blevet arrangeret adskillige
udstilinger med luftfotografi,
og der udkommer løbende
bøger med luftfotos.

Udstilling på Stadtmuseum
Schleswig: Adleraugen über
Afghanistan. Varer til den
25. september.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Afghanistan i høj opløsning

Sådan et foto bliver taget af selv den mindste landsby i de områder, hvor Taliban har kontrollen.
Med sådanne fotos ved styrkerne på landjorden, hvordan de kan undslippe eventuelle kampe med
Taliban.

Kommandøren for eskadrillen »Immelmann«, Hans-Jürgen Knit-
telmeier, fotograferet på udstillingen i Stadtmuseum i Slesvig.

En tornado fra Jagel i Sles-
vig-Holsten under rekogno-
scering over Hindu Kush.


