
 

 

 

 

Jeg er blevet bedt om at udtale mig en smule om hvordan det har været at arbejde som supersoldat og jeg 

finder det svære end først forventet. Det skyldes nok at som supersoldat har min oplevelser været unik i 

forhold til hvad man forventer. Mine forgængere var duoer som Batman og Robin eller Harley og Poison 

Ivy, men jeg har været en enlig kriger som Son Goku. Ikke helt alene selvfølgelig, man er en del af et 

stærkt team som del af sekretariatet. 

Selvom det på mange måder afveg fra de forventninger jeg havde til mit år som supersoldat, så har det 

ikke ændret på at det har været en af de mest lærerige oplevelser i mit liv (ikke at der har været så mange 

jeg er trods alt kun 20). Jeg har lært en masse og vokset en masse som menneske. Da jeg startede frisk fra 

vognturen anede jeg ikke hvor jeg ville hen efter mit år hos Bifrost, men fordi jeg har afprøvet så meget 

og set så meget i mit år så er har jeg nu fundet en retning at gå i. Jeg ved hvad jeg vil læse på universitetet, 

jeg ved hvilke projekter jeg brænder for i min lokalforening og jeg blev klar til at flytte, alt sammen 

gennem mine erfaringer som supersoldat. 

På mange måder har det været et fantastisk år fordi det var så anderledes end hvordan de tidligere 

supersoldater beskrev deres år i tjenesten. Det er det jeg håber mest på for alle jer der ansøger om jobbet 

er at jeres år også bliver unikt. At det ikke bliver som mit eller nogle af de andre supersoldaters, men helt 

deres eget. Jeg vil afslutte med at spørger dig der overvejer at søge jobbet: “Hvad venter du på? ” 

 

Held og lykke – Martin Bifrost Supersaiyajin 

 

 


