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Bidrag til Trænregimentets historie.
Min baggrund med valgte væsentligste områder – karakteristika m.v. - i relation til emnet set
fra min tjenesteperiode:
Kompagnichef 1986 til 1987 ved JTRR.
Bataljonschef ved STRR ultimo 1988 til medio 1990.
Bataljonschef ved JTRR medio 1990 til medio 1991.
Tjeneste ved HTMS fra medio 1991 til primo 1996 heraf chef/HTMS fra ultimo 1993.
STCH ved JTRR primo 1996 til medio 1997 og ved TRR fra medio 1997 med virke som fungerende RC januar 1999 til august 1999.
PERIODEN 1977 – 1981:
ORGANISATION FOR TJGRSP:
En chef: Oberstløjtnant.
Fire faggrupper hver med en leder (major) og en sagsbehandler (kaptajn) indenfor tjenesteområderne:
Forsyning- og transporttjeneste.
Vedligeholdelsestjeneste.
Sanitetstjeneste.
Militærpolititjeneste.
En sekretær: Civilansat.
I 80-erne blev organisationen udvidet med en seniorsergent til løsning af administrative opgaver.
Forsynings- og transportfaggruppen var den fremmeste, idet det var tjenestegrenens policy,
at lederen skulle være en officer med en VUT II (førings- og stabsuddannelse). Sagsbehandleren skulle være en officer, som ønskede at tage en VUT II uddannelse.
FYSIK PLACERING M.V.:
På Nørre Uttrup kaserne: Bygning 5.
Da jeg tiltrådte tjenesten ved TJGRSP 1. marts 1977 var organisationen netop oprettet gennem tilførsel af ressourcer fra Forsyningstroppernes Befalingsmandsskole i Søgaardlejren og
fra MP- skolen på Svanemøllens Kaserne.
TJGRSP og Kursuselementet (KURELM) – også placeret på Nørre Uttrup Kaserne – dannede sammen Hærens Træn- og MP-skole. Øverste chef var CH/JTRR.
Personel til bemanding af funktionerne ved TJGRSP og KURELM tilgik primært fra henholdsvis JTRR og STRR.
MIN EGEN TJENESTE VED TJGRSP:
Her gjorde jeg tjeneste som sagsbehandler/vedligeholdelsestjeneste samt i den sidste del af
perioden (ca. 9 måneder) som leder/sagsbehandler indenfor forsynings- og transporttjeneste.
TJGRSP´ OPGAVER:
Opgaverne blev i vid udstrækning udført hovedsagligt gennem samarbejde med Hærstaben,
Tjenestegrensinspektøren for Faglig Tjeneste (placeret hos FKO i Vedbæk), Division, brigader, landsdelskommandoer, Hærens Materielkommando, Forsvarets Sundhedstjeneste, øvrige
tjenestegrensskoler og de to trænregimenter. Internationalt var faggruppe MP årligt på MPkonference i Sonthofen, Vesttyskland.
Opgaveområder:
- Konceptudvikling inden for faglig tjeneste – senere benævnt logistik – og militær- polititjeneste.

- Reglementsudarbejdelse, - revidering.
- Organisationsskemaer, revidering, udarbejdelse m.v..
- Afprøvning af materiel og køretøjer relateret til faglige opgaver/områder
- Udarbejdelse af grundlægende militære krav til materiel og køretøjer.
- Inspektionsvirksomhed inden for den faglige tjenesete – under ledelse af Tjenestegrensinspektøren.
- Undervisning af elever på KURELM indenfor udvalgte områder – eksempelvis våbenkursus
I.
LIDT OM SPECIFIKKE OPGAVER I PERIODEN:
Opgaveområderne dækkede det årlige liv ved TJGRSP.
Specielt for perioden hermed lidt om specifikke opgaver:
- Udarbejdelse af koncept for den faglige tjenesete.
- Udarbejdelse af koncept for bjærgnings- og transporttjeneste.
- Gennemgang og behandling i detaljer af alle organisationsskemaer, som tjenestegrenen var
ansvarlig for. Var et led i hærens omlægning til detaljerede sætfortegnelser dækkende de enkelte organisationsskemaer.
- Afprøvning af køretøjer ( bl.a. transportvogn, tung og trækker til transportvogn, svær, lastvogn, felt og motorcykler). Tjenestegrenen var ansvarlig for afprøvning af køretøjer af typerene vej og felt. Hærens Kampskole var ansvarlig for køretøjer af
typen terræn.
- Afprøvning og indførelse af løstanksystemet ved bl.a. forsyningskompagnierne.
DESIGNERING AF PSN VED TJGRSP:
Var i nogen grad rettet mod 3 TRBTN/JYSKE DIVISION med CH/TJGRSPE som chef, en
leder OO i BTN og en sagsbehandler TO.
Leder af faggruppe forsynings- og transporttjeneste var designeret til en NK-funktion ved Tstaben i Jyske Division.
PERIODEN 1986 – 1987, CH/SANKMP.
Det væsentligste var her, at den bataljon, hvor jeg var chef for sanitetskompagniet, var en
fuld organiseret uddannelsesbataljon med STDEL, to FSKMP, SANKMP og VEDLKMP med
9 måneders værnepligt. Uddannelsen rettet mod en bataljon i mobiliseringsstyrken.
Ved udtagelse af emner til en sergentuddannelse var bataljonen og hermed kompagnierne
udfordret af, at vi på grund af ændrede indkaldelsesterminer ved andre tjenestegrene udover
udtagelse af emner til uddannelse ved egen tjenestegren også skulle udtage emner fra midten
af et normalt uddannelseskompagni til andre tjenestegrene – for SANKMP vedkommende
skulle der her udtages omkring 10 emner til en sergentuddannelse ved artilleriet.
PERIODEN 1987 (juni) – 1988 (september)
Her var jeg tilbage ved TJGRSP med tjeneste som ledere af sanitetsfaggruppen.
Opgaver og emneområder var inden for de rammer, jeg kendte fra perioden 1977 –
1981.
Væsentlige emner fra perioden
- Ny ambulancevogn (VW) var året før indfaset til erstatning for de gamle og vel- tjente
DODGE- ambulancer (tro tjenere siden først i 60-erne).
- Til et antal SANKMP i mobiliseringsstyrken blev der hos det tyske forbundsværn indkøbt et
antal AMB, TERR, som der ikke mere var brug for i den vesttyske hær.
- Ny udarbejdet sanitetskoncept gav ideer til og rammer for den fremtidige organisering af
hærens sanitetstjeneste
- Forsvarets Sundhedstjeneste havde gennem flere år ”banket” på døren hos Forsvarskommandoen med budskabet
”ressourcerne (en major og en kaptajn) hos SANFAGGRP/TJGRSP hos FSTR bør overføres
til Forsvarets Sundhedstjeneste - så er der en naturlig sammenhæng i sanitetstjenesten”.
FC, J .Lyng beordrede her i 1988 en analyse af forslaget.

Hos os ved TJGRSP virkede behovet for en analyse mindre forståeligt, idet sanitetstjenesete
var/er en integreret del af hele den fagligste-/logistiske tjeneste på feltniveau – et område som
vi i FSTR var/er ansvarlige for.
Opgaven blev iværksat. Analysen blev gennemført. Resultat - ressourcerne hørte helt naturlig
til hos FSTR ved TJGRSP.
PERIODEN MEDIO 1990 - medio 1991, CH/UDDTRBTN.
Uddannelsesbataljonen var en fuld organisatorisk – i lighed med den gode cyklus vi i FSTR
var inde i fra 1986.
I bataljonen mærkede vi fra årets begyndelse 1991, at nye internationale opgaver nu ”bankede på døren”.
I forbindelse med planlægning af IRAK- krigen blev bataljonen i januar måned inddraget,
idet den koalition, der skulle tage kampen op mod IRAK, sanitetsmæssigt skulle støttes med
etablering af et felthospital på Holstebro Kaserne med Karup som lufthavn. I den forbindelse
var der behov for transport af syge/sårede fra Karup til Holstebro. En opgave som blev pålagt
ambulancedelingen i bataljonens sanitetskompagni med en placering på kasernen i Holstebro.
Delingen var her godt og vel 3 måneder henne i uddannelsesforløbet, så der var et ubetinget
behov for en klar prioritering af uddannelsen rettet mod de helt primære opgaver i forbindelse med løsning af opgaven. Denne var i øvrigt pålagt premierløjtnant Bo Engelbrecht, der
løste opgaven på bedste vis.
Historien viste dog, at der ikke blev behov for den planlagte støtte.
April måned blev bataljonen igen inddraget med behov for personelstøtte til en international
opgave i relation til afslutning af IRAK- krigen. Bataljonens transportofficer, kaptajn Rasmus Hansen, blev her med timeres varsel under en bataljonsøvelse afgivet til bemanding af en
stabsstilling ved en stab oprettet i Kuwait.
For en uddannelsesbataljon med fokus indledningsvist rettet mod uddannelse til mobiliseringsstyrken blev øjnene åbnet for en ny virkelighed – nye tider var på vej.
PERIODEN medio 1991 – primo 1996, CH/UDVAFD/HTMS og CH/HTMS:
I 1992 stillede Danmark med en bataljon under UNPROFOR i Kroatien fra april måned.
Fra januar måned gik skolen her i gang med at udarbejde organisation for dele af enhederne i
bataljonen. Indledningsvist var det hensigten at opstille et LOGKMP til støtte for batal- jonens enheder. Ideen blev dog hurtig forkastet af foresatte myndigheder, idet bataljonens logistik skulle varetages af bataljonens STKMP. Senere bidrag til en international indsats viste
dog, at ideen med et LOGKMP til støtte for en udsendt bataljon var den rigtig løsning.
Til den første opstilling med udsendelse i april måned afgav skolen personel til bl.a. STKMP
(KC, major S. Rand) og til MP i bataljonen.
I 1993 blev opgaven med udarbejdelse af rapport for en sammenlægning af bl.a. HTMS og
Hærens Materiel- og Færdselsskole til Hærens Logistikskole påbegyndt med oprettelse
1. april 1996 med en placering på Aalborg Kaserner.
Udarbejdeles af rapport for sammenlægning af de to trænregimenter til Trænregimentet med
oprettelse 10. maj 1997 blev samtidigt påbegyndt sammen med samme model for de to ingeniørregimenter og telegrafregimenter.
Ideen om og argumenterne for en sammenlægning af de to skoler lå lige for med baggrund i
det sammenfald der var på de tjenesteområder, som de to skoler dækkede.
Fra FKO side var der krav om, at der ikke måtte iværksættes nybyggeri i forbindelse med
sammenlægningen. I konsekvens heraf blev flere bygninger på Hvorup Kaserne inddraget
ved opbygning af den kommende Logistikskole.
1995 blev året hvor FN fik mandat til et gå ind og regulere forholdene på Balkan, hvor Danmark fra årsskiftet 1995/1996 skulle stille med en bataljon, indeholdende bl.a. et logistikkompagni fra forsyningstropperne samt med en MP- gruppe stationeret omkring Doboj i BosnienHerzegovina og et NSE stationeret i Pecs i det sydlige Ungarn. NSE så her for første gang så
dagens lys. Behov for logistik støtte i snæver tilknytning til en indsat enhed var nu et erkendt
behov.

HTMS var her inde med udarbejdelse af organisationsskemaer m.v. samt afgivelse af personel ved opstilling af de nye internationale enheder.
Alt i alt en udfordrende og krævende periode for skolens personel.
PERIODEN 1996 – 2000.
Begge trænregimenter opstillede på skift halvårligt et logistikkompagni og en MP- enhed til
de danske styrker i Bosnien- Herzegovina og til NSE i Pecs.
Fra maj 1997 blev det en opgave for det sammenlagte Trænregiment med Trænafdelingen
placeret på Farum Kaserne med en uddannelsesbataljon, et MPKP og et DMDET. Opgaver
der skulle løses samtidigt med, at der skulle sikres opbygning af et velfungerende Trænregiment med udgangspunkt i de to forskellige kulturer, der gennem årtier var opbygget i de tidligere to trænregimenter.
Opgaverne var udfordrerne og blev løst gennem et godt og solidt samarbejde hen over tid.
Sammenlægningen blev markeret maj 1997 med den vel nok største parade i forsyningstroppernes historie på Hvorup Kaserne med ny fane overrakt af Hendes Majestæt Dronningen.
Logistisk Støtte Gruppe (LSG) hører med som en naturlig del af historien. Den blev oprettet
oktober 1994. Opgaven var at støtte Jyske/Danske Division under en indsættelse.
LSG var organiseret med bl.a. et STKMP, 6 TPBTN, 10 FSBTN og SANBTN – nok Danmarks største bataljon med STKMP, et større antal FHOSP og to AMBKMP.
LSG var i fredstid organiseret med et mindre stabselement på Hvorup Kaserne med en MJ,
en KN, en SSG og en OKS.
Kernen i LSG var reserveofficerer, som aktivt og positivt tog del i opbygningen af LSG.
I tiden frem til år 2000 blev der deltaget i mange studieperioder og øvelser for at sikre evnen
til en sammenhængende indsats af LSG, såfremt situationen måtte opstå.
LSG deltog i 1995 og 1996 i planlægning af og gennemførelse af en øvelse på Island sammen
med mange andre nationer.
Opgaven for øvelsesdeltagerne var at øve bl.a. indsættelse til støtte for Island i tilfælde af et
jordskælv.
Internationalt deltog LSG i flere studieperioder ved det nyoprettede NATO- hovedkvarter i
Stettin i Polen.
Udover udsendelsen af enheder til Bosnien- Herzgovina og Pecs blev regimentet kraftig udfordret i 1. halvår 1999- samtidigt med, at der blev taget hul på et nyt forsvarsforlig fra 2001.
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-3I foråret 1999 var Serbien gået ind i Kosovo med kraftige overgreb mod civilbefolkningen. En
situation det internationale samfund ikke kunne acceptere. I første fase blev der indsat en
international styrke i Albanien. Danmark skulle her deltage med en opklaringseskadron fra
Bornholm samt med en logistikenhed og en MP- gruppe opstillet af Trænregimentet.
Opstilling og afsendelse af styrken blev gennemført med kort varsel, hvor alle involverede
parter på Hvorup Kaserne trak et stort læs godt støttet af Hærens Logistikskole med personel
til styrken. Primo juni måned havde jeg den positive oplevelse at jeg kunne ledsage CH/HOK
med følge og Forsvarsministeren med følge i et besøg hos enhederne i Albanien.
På det tidspunkt var Serbien presset kraftigt i defensiven gennem bl.a. bombardementer af
vitale bygninger i Beograd.
Den aften, hvor vi skulle returnere til Danmark efter besøget hos styrkerne, stod alle i følget
på startbanen i lufthavnen i Tirana. Forsvarsministerens nærmeste hjælper blev her ringet op
fra Danmark. Han kunne her meddele ministeren, at Serbien havde kastet håndklædet i ringen og ønskede at indgå en aftale om regulering af forholdet mellem Serbien og Kosovo.
For mig personligt var det en historisk oplevelse.
Næppe hjemkommet fra besøget i Albanien blev regimentet kaldt til møde hos HOK.
Ny opgave var dukket op på Balkan. Der skulle nu indsættes en international styrke i Kosovo
og Danmark skulle bidrage. Til det danske bidrag skulle Trænregimentet opstille et logistik-

kompagni, et NSE og en MP- enhed. Opstilling og uddannelse af det danske bidrag skulle foregå hurtigst muligt med udsendelse i juli måned.
Alle regimentets ressourcer blev nu sat ind for at opgaven kunne løses med et godt resultat.
Ved siden af den nye opstilling til Kosovo havde regimenet fortsat opgaven med den halvårlige opstilling, uddannelse og udsendelse samt hjemtagning og afvikling af styrkerne i BosnienHerzegovina og i Pecs.
Opgaverne blev alle løst gennem en fælles stor indsats og et godt teamwork fra alle ved Trænregimentet.
Ved opstilling af logistikkompagniet til KOSOVO-styrken var regimentet her presset på besættelse af funktionen som KC, idet en planlagt officer til opgaven måtte melde fra af personlige årsager, som var fuldt forståelige. Klokken var lige ved at falde i slag så gode råd var velkomne. MJ P.G. Kristensen ved MPKMP på Hvorup Kaserne og jeg havde her et møde i anden anledning. På et tidspunkt nævnte han, at jeg så lidt spekulativ /fraværende ud – jeg
nævnte her opgaven med besættelse af funktionen som KC til LOGKMP til Kosovo.
”Den tager jeg” sagde PG på trods af, at der tidligere var trukket store veksler på ham på
området internationale opgaver – stærkt gået.
Ved afskedsparaden august måned for den hjemtagne styrke i Albanien var CH/HOK til stede og udtalte, at ”Trænet har gjort det godt” – en bedre og flottere markering af indsatsen
kunne det ikke være for regimentets personel, som inden for 8 måneder havde stået for opstilling, uddannelse, udsendelse, hjemtagelse og afvikling af i alt 10 til 11 enheder til indsættelse i
internationale opgaver ved siden af de normale opgaver med bl.a. uddannelse af værnepligtsenheder.
Ved siden af opgaverne med uddannelse m.v. af nationale og internationale enheder var regimentet inddraget i den påbegyndte planlægning af en ny organisation, når forsvarsfor- liget
fra 2001 skulle implementeres.
Konsekvensen var en udskillelse af regimentes enheder i Trænafdelingen på Farum Kaserne,
der skulle nedlægges. Regimentets del på Farum Kaserne skulle her fremtidigt indgå som
kernen i det ny DANILOG på Vordingborg Kaserne.
For regimentet på Hvorup Kaserne var det afgørende, at MP- ressourcer i Trænafdelingen
fortsat var under Trænregimentets vinger samlet på Aalborg Kaserner.
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-4 HOK havde her fuld forståelse for regimentets argumenter og ønsker om at samle hærens
MP på et sted – Aalborg Kaserner i tæt samarbejde mellem Trænregiment og Hærens Logistikskole.
Til historien hører, at opgaverne hos DMDET i Trænafdelingen i efteråret 2000 blev anbefalet overført til regimentets DMKMP i Oksbøl, idet miljømæssige krav til opbygning af faciliteter for en DM-enhed på Vordingborg ville blive omkostningstunge.
Afrunding: Det var så et bidrag med oplevelser og hændelser i regimentets liv, hvor hæren
var gennem en meget kraftig omstilling fra nationale til internationale opgaver. Bidrag vedr.
HTMS hører efter min vurdering med som en naturlig del af trænets historie.
Min erindring om personellets tilgang og indstilling til virket er, at det var præget af en vilje
til samarbejde og fuld forståelse for et fælles fodslag ved løsning af de mangeartede, krævende
og væsentlige opgaver, som gennem tid har været og stadigvæk er trænets udfordring.
Venlig hilsen og god vind med bogen, Niels A. Jensen

