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Ny regimentschef
Jeg er den 1. februar tiltrådt som chef for Trænregi-

mentet og Garnisonskommandant i Aal borg. 
Dette chefskifte er et af udtrykkene for den begyn-

dende implementering af det nye For svarsforlig, som 
efterhånden er ved at komme op i gear.

Men lad mig først præsentere mig selv:
Jeg har to gange tidligere gjort tjeneste her på Aalborg 

Kaserner. Første gang var i 1979, da jeg efter gennemgang 
af Hærens Offi cersskole kom til det daværende Jydske 
Trænre giment. I 1981 blev jeg forsat til Sjællandske Træn-
regiment.

Og så igen i 1999, hvor jeg var fungerende stabschef ved 
regimentet i ca. seks måneder samtidig med at jeg var chef 
for 7. Trænbataljon.

Ellers har min tjeneste mest udfoldet sig på Sjælland, ved 
Forsvarets Sanitetsskole i Jæ gersborg, Østre Landsdelskom-
mando i Ringsted, Forsvarskommandoen i Vedbæk og ved 
Forsvarsministeriet på Slotsholmen. 

Fra 1994 – 1997 var jeg assisterende forsvarsattache ved 
den danske ambassade i Washington, USA.

I foråret 1997 vendte jeg tilbage til Forsyningstropperne 
og blev chef for 2. Trænbataljon på Farum Kaserne. 

Umiddelbart efter min tiltræden deltog jeg i den store pa-
rade, der 10. maj 1997, fejrede sammenlægningen af de to 
trænregimenter, til det vi i dag kender som Trænregimentet.

I umiddelbar fortsættelse af min tjeneste i Aalborg, som 
fungerende stabschef, blev jeg sendt til Vordingborg, hvor 
jeg først var stabschef ved Danske Livregiment og senere 
ved den nyoprettede enhed Det Danske Internationale Logi-
stik Center og var derfor med til hele opbygningen af denne 
nye myndighed i logistiktropperne.

Umiddelbart før jeg sidste sommer blev udnævnt til oberst 
og chef for Hærens Logistik skole, tilbragte jeg seks måne-
der i Irak som stabsoffi cer ved hovedkvarteret for den polsk 
le dede Multinationale Division Central – South med hoved-
kvarter i Babylon, der ligger ca. 80 km syd for Bagdad ved 
byen Al-Hillah. 

Det var en særdeles spændende oplevelse i et me get mul-
tinationalt miljø, med 20 forskellige nationer repræsenteret i 
divisionen. Det var ikke helt tilfældigt, at hovedkvarteret var 
placeret få hundrede meter fra ruinerne af det, man mener, 
var Babelstårnet!

Jeg har beholdt jobbet som chef for Hærens Logistikskole, 
samtidig med tjenesten som re gimentschef og Garnisons-
kommandant, så det er ikke et helt almindeligt chefskifte 
– men det er heller ikke en helt almindelig tid i Forsvaret 
– og særligt i Hæren.

Vi er nu i fuld gang med at få Forsvarsforliget omsat til 

praksis. Det medfører bl.a. at regi menterne, som vi har kendt 
dem i mange år, forsvinder i løbet af de næste par år. 

Regi mentet fortsætter imidlertid som rammen om de 
såkaldte bløde værdier, dvs. historie, tra ditioner mv. Regi-
mentsfanen videreføres således – og det samme gør regi-
mentschefen. Jobbet bliver dog næppe nok til at udfylde hele 
arbejdsdagen, så derfor vil alle regiments chefer i fremtiden 
også have andre opgaver, som f.eks. skolechef.

Også på andre områder på Aalborg Kaserner viser For-
svarsforliget sig nu i praksis. Flyt ninger af enheder og stabe 
er så småt i gang. I første omgang primært for at frigøre byg-
ninger, der skal sættes i stand. Blandt andet vil regiments-
chefens kontor blive fl yttet til Nørre Uttrup Kaserne i løbet 
af april. Regimentet har også netop fået lov til at ansætte 
de første 50 mand, der skal bruges i opbygningen af de nye 
enheder.

Samtidig med alt dette skal vi fortsat uddanne, opstille og 
udsende enheder til international tjeneste samt ikke mindst 
fortsætte den nye værnepligtsuddannelse med et forhåbent-
ligt lige så fl ot resultat som blev opnået med det hold, der 
blev hjemsendt med udgangen af januar.

Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi alle vil få brug for at leve 
op til regimentets motto:

FREMSYN  -  STYRKE  -  VILJE

Christian Mollerup Schmidt
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Afskedssalut for Aalborgs Afskedssalut for Aalborgs 
GarnisonskommandantGarnisonskommandant

Garnisonskommandanten på 
Aalborg Kaserner, oberst Flem-
ming Larsen, har forladt chef-
posten for i stedet at drage til 
Italien, hvor han indledningsvis 
skal på kursus ved NATO De-
fence College i Rom. Herefter 
skal han, de næste fi re år, forrette 
tjeneste ved NATO HQ Joint For-
ces Command i Napoli.

Flemming Larsen har været Gar-
nisonskommandant og chef for 
Trænregimentet siden den 1. no-
vember 2001. Han har i perioden 
været en meget afholdt chef, og 
såvel blandt hans personale som i 
byens foreningsliv har hans store 
engagement været beundret og 
værdsat. 

Gæster i hundredvis strømmede 
da også til Hvorup Kaserne, hvor 
der, den 4. februar, blev afholdt en 

større reception for obersten.
De mange taler bevidnede da 

også, at Flemming Larsen vil blive 
savnet i fremtiden. - Og savnet er 
gensidigt. 

Velfungerende samarbejde
I sin tale til de mange gæster sagde 

Flemming Larsen blandt andet: 
”Aalborg er landets største og su-

verænt bedste garnisonsby. Der har 
i mange år været et tæt og velfun-
gerende samarbejde mellem byen, 
repræsenteret ved Borgmesterem-
bedet og –forvaltningen, konsuler, 
et aktivt erhvervsliv, kulturliv, 
øvrige offentlige og private institu-
tioner som politi, beredskabskorps, 
stiftsamt, diverse uddannelsesin-
stitutioner, søfartsservice, private 
foreninger og de militære myndig-
heder i Garnisonen. Et samarbejde 
som mange andre landet over mis-
under os.

Aalborg Kanonlaug markerede oberst Flemming Larsens afsked med en fl ot og øredøvende salut. Desuden fi k 
både fru Ulla og obersten selv lejlighed til at prøve kanonernes formåen.

Flemming Larsen og fru Ulla 
sammen med barnebarnet, Oliver, 
der i dagens anledning havde fået 
lov til at bære sabel.
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Garnisonen er en integreret del af 
Aalborg, og jeg har som Garnisons-
kommandant glædet mig over den 
store opbakning og vilje til samar-
bejde, der er kommet os til del.

Jeg kan fra min og Garnisonens 
side sige – vi er vilde med Verden, 
men vi er i første omgang vilde 
med Aalborg og den støtte og aner-
kendelse vi altid får fra det lokale 
samfund.

Tak til alle Jer fra lokalsamfundet 
for den gode støtte og det tætte og 
ligefremme samarbejde jeg har følt 
gennem de sidste godt tre år”. 

Oberstens sekretær, Trine Nielsen, overrakte Flem-
ming Larsen, på personalets vegne, denne denne 
smukke gulvvase, udført af den nordjyske kunstner 
Tove Anderberg.

Der var rift om de mange dejlige retter på de store buffetborde.

Ikke mindre end 14 foreningsfaner var repræsenteret 
ved denne fl otte fl agallé til ære for Flemming Larsen.
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Et anderledeses  
chefskifte

Datoen var fastlagt – paraden 
og receptionen var planlagt – og 
maden var bestilt.

Men……. man er jo ikke herre 
over vejret. 

Og lige netop den 24. februar, da 
oberst Christian Mollerup Schmidt 
ville markere, at han var tiltrådt som 
Garnisonskommandant og chef for 
Trænregimentet, ja så nærmest væl-
tede sneen ned i store mængder. Ve-
jene var svært fremkommelige og 
toge, fl y og busser blev afl yst. – Det 
samme blev paraden, da det stod 
klart, at den stride snestorm ville 
gøre afviklingen temmelig kaotisk.

Desværre medførte vejret også, at 
en del af de inviterede receptions-
gæster desværre måtte melde afbud. 
Alligevel var der rigtig mange, der 
trodsede vejrliget, og mødte op for 
at lykønske obersten med de nye 
hverv.

I forvejen er oberst Schmidt chef 
for Hærens Logistikskole, men i 
den nye struktur vil såvel skole som 
regiment være ledet af én og samme 
chef.

I sin tale til de mange receptions-
gæster sagde oberst Schmidt blandt 
andet: 

”Det er ikke et helt typisk regi-
mentschef-skifte vi fejrer i dag. Det 
er nemlig ikke ret almindeligt at 
hvervet som regimentschef overta-
ges af en i garnisonen væ rende of-
fi cer, og det er slet ikke almindeligt, 
at man så også beholder det job man 
kommer fra!

Hertil kommer at chefskiftet kom-
mer i en tid, hvor begrebet ”regi-
ment” i løbet af kort tid vil få en 
meget ændret betydning.

Men alt det hænger jo sammen og 
er jo blot et af udtrykkende for at 
Forsvaret – og ikke mindst Hæren, 
har indledt den største omstruk-
turering i mands minde – og lidt til.

Godt rustet til opgaverne
Jeg har været så heldig at have 

opholdt mig i garnisonen i et halvt 
års tid, hvor jeg har haft lejlighed til 
– fra sidelinien – at sætte mig ind i 
hvad jobbet som regimentschef – og 
ikke mindst Garnisonskommandant 
indebærer. Jeg føler mig derfor ri-
meligt rustet til opgaverne.

Jeg nævnte lige før, at begrebet 
regimentet vil ændre sig dramatisk 
i den kommende tid. Fra at være 
en stor uddannende, forvaltende 
og opstillende virksomhed, med 
mange ansatte, vil det blive et hi-
storie- og traditionsbærende begreb 
– regimentet vil danne rammen for 

det vi kalder »bløde værdier«.
En af disse såkaldte »bløde værdi-

er« er kontakten mellem Forsvaret 
og samfundet. Denne kontakt har 
i mange år været af en helt særlig 
karakter her i Aalborg Garnison. Jeg 
tror, det er meget vigtigt at be vare 
denne tætte kontakt mellem Garni-
son og by – og måske er det særligt 
vigtigt i en tid, hvor vi nu professio-
naliserer Forsvaret yderli gere. 

Jeg har jo selv oplevet, hvor bred 
denne kontaktfl ade, som er så bredt 
repræsenteret her i dag, og jeg vil 
gerne benytte lejligheden til at sige 
tak for den modtagelse, som jeg og 
Susanne har fået ude omkring ved 
de arrangementer, vi allerede har 
deltaget i.

Vi ser begge frem til at fortsætte 
dette arbejde, i tiden, der kommer”.

PaS

Susanne, oberst Schmidts hustru, hilser på viceborgmester Peter Reinau.
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Det er spændende Det er spændende 
at være MP’er at være MP’er 
i Iraki Irak
Hermed følger en beretning fra 

en natlig operation, hvor militær-
politiet var indsat i en ”House 
and Arrest operation”.

Inden denne historie bør læse-
ren vide lidt om, hvem vi er og 
hvad vi laver:

Militærpolitiet i Irak består af 23 
mand. Heraf to MP fra Litauen. Vi 
indgår som en selvstændig underaf-
deling i Den Danske Bataljon i Irak. 
Bataljonen er på godt 500 mand.

Vores opgaver er at rådgive og 
vejlede Irakisk Politi. Til denne op-
gave bruger vi godt 80 % af vores 
ressourcer og tid. 

Til løsning af opgaven har vi fået 
tilgang af seks internationale Police 
Advisere, som hjælper os på det 
overordnede plan med udannelse og 
rådgivning af politiledelsen ved den 
enkelte politistation.

Vi dækker et operationsområde 
på næsten samme størrelse som Jyl-

land – i dette område rådgiver og 
vejleder vi 21 politistationer med 
godt 6000 politimænd. 

Området er opdelt i fem sectorer, 
hvor vi har ansvaret for de fi re. Den 
sidste sektor er selve Basra by, hvor 
den engelske enhed, der er i byen, 
har ansvaret for politistationerne 
derinde.

Bange irakere 
Herudover vejleder vi politiet ved 

22 check-points samt gennemfører 
joint patruljer sammen med det Ira-
kiske politi. I daglig tale kalder vi 
dem IPS (Irakisk Politi Service).

Endvidere har vi fået seks MP fra 
United Kingdom til støtte for os.

Vi bruger dem ikke meget, idet de 
har andre regler, når de kører uden-
for lejren. 

Når vi kører ud, skal vi som mini-
mum køre i to køretøjer og med fi re 
MP. De kræver otte mand ekstra for 
at beskytte dem. Dette har vi ikke 

ressourcer til, – så vi har givet dem 
et selvstændigt område, hvor de har 
ansvar for fi re IPS stationer.   

I øjeblikket er vi i gang med at 
uddanne de enkelte politibetjente i 
grundlæggende færdigheder. Det er 
et meget krævende job – en lektion 
hjemme i Danmark på 30 min. tager 
hernede 3-4 gange så lang tid, idet 
alt skal gå gennem de tolke, vi har 
med. Uddannelsesstadiet ved IPS er 
meget ringe – de fl este kan hverken 
læse eller skrive. Mange har kun 
en militær baggrund for at virke 
som politi. Ud over de manglende 
færdigheder er de meget bange for 
at udføre deres job. Hernede har 
befolkningen ikke den store respekt 
for politiet – har politiet f.eks. kon-
fi skeret et våben, kan han senere 
blive straffet af den stamme, som 
våbnet tilhører – i værste tilfælde 
kan han blive myrdet. Det har vi set 
i fl ere tilfælde. 

Sammenfundet i Irak er opbygget 

Af major P.G. Kristensen, chef for Militærpolitiet ved Den Danske Bataljon i Irak (Hold 4).
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som et stammefolk – hvor sheiken 
er øverste leder af stammen – han 
bestemmer alt. En stamme kan være 
fra 100 – op til 100.000 folk. IPS 
kan komme fra samme stamme og 
tør derfor ikke at gør noget over evt. 
kriminelle fra stammen.

Det eneste tidspunkt han gør no-
get, er når vi er med ham ude på en 
opgave eller en operation.

På nedenstående billede kan I se 
IPS sammen med os ved en daglig 
House and Search operation.  Nogle 
af de IPS folk vi anvendte, kom fra 
samme stamme i landsbyen. Derfor 
anvendte de hætter, således at de 

ikke kunne blive genkendt af de 
øvrige stammefolk.

Selvom vi anvender IPS langt fra 
de områder, hvor vi gennemfører 
operationerne, vil der altid være 
enkelte, der kommer fra samme 
stamme.

Første gang vi opererede med 
dem, troede vi først, at det var en 
fl ok terrorister, vi havde med at 
gøre og ikke IPS. Vi er nu klar over 
deres forbehold – ligesom vi skal 
respektere at de skal bede, inden vi 
starter en operation.

Ingen fart- og alkoholkontrol
Vi påregner at komme rundt til 

alle vores IPS stationer i løbet af 
14 dage, idet der ved hver sector er 
møder 2-3 gange pr. uge.

Udover disse opgaver deltager vi 
i alle operationer, som bataljonen 
befaler os til at deltage i. 

Vi har deltaget i operationer, hvor 
vi, sammen med en underafdeling, 
gennemfører en House Operation 
til at gennemfører disse med hele 
bataljonen.

Almindeligt politiarbejde som ha-
stighedskontrol – kontrol med egne 
styrker – alkoholkontrol osv. bruger 
vi ikke tid på hernede. 

Situationen i Irak er helt anderle-
des end tidligere missioner, jeg har 
været på. Hernede oplever vi vejsi-
debomber, folk der skyder efter os, 
beskydning mod lejren m.m.  

Det er ikke som i Kosovo, hvor 
MP har rigeligt arbejde med at 
holde styr på bataljonen – folk der 
drikker m.m. Omkring alkohol så 
må der og kan der ikke indtages 
nogen form for alkohol i Irak.  

Arbejdstiden i Irak er også helt 
anderledes, end man kender fra 
andre missioner. Dagen starter 
mellem 0700-0830 og slutter ved 
2100-2300 helt afhængig af hvilke 
opgaver eller patrulje, der køres. 
Om søndagen kan de, der ikke køre 
patrulje, starte kl. 1000.

Når vi gennemfører operationer, 
starter vi 0200 og kører operationen 
i 16-20 timer.

Der er i de seks måneder kun mu-
lighed for at tage leave i en periode 
på 17 dage, hvor næsten alle vælger 
at tage til Danmark. Der er fastlagt 
fem perioder, hvor vi kan have 20 % 
af styrken på leave ad gangen.

Dette var en kort beskrivelse af 
vores opgaver – her følger så be-
skrivelsen af en natlig operation.

En rutinepatrulje
Her følger en beretning fra en af 

vores rutinepatruljer. Jeg har dog 
ændret navnene på de eftersøgte ira-
ker - af sikkerhedsmæssige årsager 
- idet den hovedmistænkte stadig 
er på fri fod. Endvidere er stednav-
nene også ændret til et andet sted i 
Irak – men selve begivenheden er 
sand og er lidt af den hverdag, vi 
oplever her.

Major P.G. Kristensen og chefen 
for sector 5, oberst Muttar Dakhii 
Mayea, fotograferet umiddelbart 
før planlægningen af kommende 
opgaver.
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Uddrag af journalen den 
1. december 2004

Den 01 DEC 2004, kl. 1015 afgik 
en militærpolitipatrulje fra Camp 
Danevang i forbindelse med efter-
søgningen af gerningsmænde til to 
vejbombeangreb på rute TOPEKA 
på Highway 6 rettet mod de danske 
styrker. 

Patruljen bestod af sergenterne 
P.B. Klitgaard, H.C.M. Sørensen, 
marineoverkonstabel M.M. Jørgen-
sen, overkonstabel M.B. Jørgensen, 
oversergent L. Jasinskas og militær-
tolk premierløjtnant A. Østervang. 
Patruljen afgik i patruljekøretøjerne 
Juliet og Foxtrot.

Patruljen havde inden afgang 
fået oplyst, at der i sagen var en 
navngiven person samt en unavn-
given person mistænkt for at have 
placeret vejbomberne. Navngiven 
mistænkte er:

Al Anders Hazard
Derudover skulle en anden navn-

given person efter udlægningen af 
vejbomberne have huset mistænkte. 
Denne er: Al Fedtmule, som efter 
sigende skulle bo i Abu Al Kasib i 
bydelen Hamdan. Skulle desuden 
arbejde som bestyrer for et øldepot 
placeret bag moskeen i Hamdan. 

Patruljen kørte fra Camp Dane-
vang mod Abu Al Kasib politista-
tion for at opsøge to efterretningsof-
fi cerer, som militærpolitiet tidligere 
havde haft gode erfaringer med og 
desuden mente, var troværdige og 
upartiske.

Under transporten til Abu Al Ka-
sib blev Klitgaard telefonisk infor-
meret af vores chef, major P.G. Kri-
stensen, om at mistænkte havde to 
brødre som kunne have oplysninger 
og eventuelt have medvirket i sa-
gen. Disse hed: Al Rib og Al Rab. 

Kl. 1140 ankom patruljen til Abu 
Al Kasib politistation, hvor de traf 
næstkommanderende for efterret-

ningssektionen. Patruljen spurgte, 
om lederen af efterretningssek-
tion eller en efterretningsoffi cer 
ved navn Al Børge var at træffe. 
Lederen af efterretningssektionen, 
Al Hans var i Basrah og ikke at 
træffe. Efterretningsoffi ceren Al 
Børge var syg og derfor i sit hjem. 
Patruljen spurgte, om det var muligt 
at opsøge Al Børge i hans hjem pga. 
sagens vigtighed. Dette var muligt 
og MPPTR kørte til Al Børges bo-
pæl, hvor man traf ham kl. 1225.

Al Børge forklarede, han ikke 
havde hørt om en vejbombe rettet 
mod de danske styrker dagen inden. 
Han kunne ikke genkende mistænk-
tes navn, men kendte mistænktes 
brødre. Han forklarede, at Al Rib 
var kaptajn ved politiet i Basrah og 
boede sammen med den anden bror 
Al Rab i Abu Al Kasib. 

Al Rab var derudover et højtstå-
ende medlem i ledelsen af Islamisk 
Revolution, som det meste af fami-
lien var medlem af. 

Al Børge kendte ikke noget til 
en Al Fedtmule. Patruljen spurgte, 
hvor vi kunne søge yderligere op-
lysninger om brødrene. Al Børge 
kunne fortælle, at MP kunne søge 
oplysninger ved politiet i Hamdan, 
men anbefalede, at man talte med 
stationslederen om sagen, da han 
mente, han var troværdig. 

Kl. 1305 forlod MPPTR Al Bør-
ges bopæl.

Kl. 1334 ankom MP til Hamdan 
politistation, hvor MP traf stations-
lederen, kaptajn Hans Yasim. MP 
ønskede ikke at oplyse, at denne var 
kommet angående vejbomben, men 
fortalte, at MP havde en gammel 
sag, hvor man ønskede at fi nde frem 
til brødrenes bopæl, for at kunne 
komme i kontakt med dem. 

Kaptajn Hans Yasim forklarede, 
at han ikke kendte til navnene, men 
forklarede, at Abu Al Kasib var et 
område på to til trehundrede huse, 
der strakte sig fra Abu Al Kasib 

Det er ikke de mest luxuriøse forhold befolkningen bor under, men 
bemærk parabolen på husets tag!
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centrum og til Hamdan. En stræk-
ning på cirka to til tre kilometer. 

MP forlod politistationen kl. 
1352.

MP besluttede sig herefter for at 
fi nde området og spørge de lokale 
ad. Da MP ankom til byen, spurgte 
MP, om der var en Sheik i byen, der 
kendte byen og folkene i byen. Ef-
ter kort tid kom Sheikens søn, Søren 
Hussein og fortalte, at han var søn 
af Sheik Mustafa, som var byens 
Sheik og overhoved. 

Søren Hussein fortalte, at Sheiken 
var i Baghdad og var hjemme kl. 
seks. MP spurgte om familienavnet 
på brødrene sagde ham noget og 
han forklarede, at han havde hørt 
om dem, men ikke vidste, hvor de 
boede. Navnet Al Fedtmule sagde 
ham intet. MP aftalte med Søren 
Hussein, at MP skulle komme igen 
kl. seks for at mødes med Sheiken. 

MP besluttede sig kl. 1430 for 
at opsøge Al Fedtmule på hans 
arbejdsplads på et øldepot bag mo-
skeen i Hamdan. Kl. 1455 ankom 
MP til øldepotet, der er placeret i 
forlængelse af en skole. Her traf MP 
en vagt på depotet, der bekræftede, 
at Al Fedtmule arbejdede på depo-
tet. Vagten fortalte, at Al Fedtmule 
var cirka 45 år gammel og desuden 
havde været på arbejde samme dag. 
Derudover fortalte vagten at Al 
Fedtmule arbejdede mellem 8 og 
14 hver dag. MP spurgte om vagten 
vidste, hvor Al Fedtmule boede. 
Vagten svarede, at han kendte Al 
Fedtmules bopæl og tilbød MP at 
vise denne. MP meddelte vagten, at 
det var en god idé, hvorfor MP igen 
kørte mod Abu Al Kasib. Vagten 
virkede usikker i sin stedssans, men 
viste til sidst MP hen til et hus, hvor 
vagten påstod Al Fedtmule boede.

Kl. 1520 henvendte MP sig ved 
huset, der ligger på en lille sidevej 

og traf en ældre mand og dame i 
alderen 60 til 70 år. MP spurgte, 
om der boede en mand ved navn 
Al Fedtmule i huset, men manden 
i huset genkendte ikke navnet. MP 
vurderede, at vagten havde vist MP 
det forkerte hus og at Al Fedtmule 
ikke kunne være den antrufne mand 
eller søn af manden, hvis navn ikke 
lød identisk med Al Fedtmule. 

Kl. 1555 undskyldte MP ulej-
ligheden og forlod huset og kørte 
vagten tilbage på øldepotet. 

Kl. 1605 modtog patruljen en an-
den opgave, hvormed patruljen var 
optaget indtil kl. 1735.

Kl. 1750 ankom patruljen til Shei-
kens hus og traf Sheikens søn, der 
fortalte patruljen, at Sheiken var 
forsinket og ventedes derfor ikke 
hjemme foreløbig. Foran Sheikens 
hus traf patruljen pludselig general 
Nobias fra 16081st. Iraqi National 
Guard. 

Nobias var iklædt civil og vir-
kede meget diskret og forsigtig i 
sin opførsel. Nobias fortalte, at han 
var ude for at rekognoscere for en 
operation, han skulle udføre sam-
men med en de engelske styrker. 
Derudover havde han aftalt et møde 
med en Major Fung næste dag, tors-
dag d. 2. dec. kl. 1000. Patruljen fi k 
Nobias telefon nummer.

MP spurgte han om han kendte 
til vejbomben rettet mod de danske 
styrker dagen før og dette havde 
Nobias kendskab til. Patruljen 
spurgte Nobias om han kendte til 
brødrenes bopæl. Dette gjorde han, 
men mente at MPPTR ikke havde 
tilstrækkeligt med mandskab til at 
lave en anholdelsesaktion. 

Patruljen spurgte om Nobias ville 
vise dem hvor brødrenes bolig var. 
Det ville han, hvis det blev i hans 
eget køretøj. Derfor sad SG Klitga-

ard og PL Østervang sig om bag i 
Nobias bil og kørte forbi lokalite-
ten, hvor Nobias mente brødrene 
boede. Nobias forklarede, at han 
mente, der var fem til ti mennesker 
i huset. 

Efter at have rekognosceret med 
Nobias kørte patruljen vest for Abu 
Al Kasib for at mødes med spejder-
ne Alfa-Bravo 56B og gruppefører 
Konradsen. Her spurgte patruljen 
om Alfa- Bravo 56 B ville medvirke 
i en anholdelsesoperation med pa-
truljen samt en yderligere patrulje, 
der kunne rekvireres. Det blev aftalt 
at Alfa- Bravo 56B medvirkede i 
anholdelsesaktionen. 

Kl. 1920 rekvirerede patruljen 
støtte i form at to patruljekøretøjer 
bestående af seniorsergent M. Sch-
midt, kaptajn M. Pagter, Sergent B.. 
Vestergaard, Sergent T.K. Ruby og 
Sergent  K. Johansen.

Kl. 1945 afgik patruljen i patrulje-
køretøjerne Golf og India mod Abu 
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Al Kasib. 
Kl. 2055 blev der af Chef for Mi-

litærpolitiet, Major P.G. Kristensen, 
givet grønt lys til en anholdelsesak-
tion.

Kl. 2257 iværksattes anholdel-
sesaktionen i Abu Al Kasib og man 
fandt fi re mænd, der kl. 2307 blev 
anholdt under mistanke for direkte 
og indirekte medvirken til angreb 
på de Danske styrker. 

Ejeren af huset var kaptajn ved 
færdselspolitiet ved Abu Al Kasib 
ved navn Hassan Klaus. De øvrige 
var ejerens brødre Ole, Poul og 
Brian. MP konstaterede at Nobias 
havde anvist det forkerte hus og MP 
spurgte derfor om navnene på brød-
rene og om de boede i nabolaget. 
Ejeren, Hassan Klaus forklarede, at 
de to brødre Al Rib og Al Rab boede 
ved siden af huset. 

Kl. 2335 kontaktede MP de to 
huse, hvor MP havde fået oplyst, at 

brødrene skulle bo. Her traf MP Al 
Rib, som legitimerede sig med sit 
id-kort tilhørende politiet i Basrah. 
Al Rib forklarede, at hans bror Al 
Rab boede ved siden af. MP traf Al 
Rab´s kone, der fortalte, at han var 
stukket af. 

MP fandt hans sandaler ved mu-
ren, han havde sprunget over. MP 
konfi skerede desuden en kuffert 
med dokumenter til oversættelse. 

Kl. 2345 anholdte SG H.C.M. 
Sørensen Al Rib under mistanke for 
medvirken til angreb på de Danske 
styrker.

Al Rib virkede rolig og fattet. 
Ved undersøgelse af huset fandt 
SG Klitgaard en telefon tilhørende 
Al Rib. På telefonen fandt MP et 
nummer som Al Rib vedkendte, var 
nummeret på hans broder, Al Fedt-
mule. Nummeret var 04567111. MP 
konfi skerede telefonen og gjorde Al 
Rib klar til transport til Camp Da-
nevang, hvor major P.G. Kristensen 

skulle foretage en taktisk udspørg-
ning på et par timer. 

Kl. 2358 løstog MP de fi re an-
holdte. MP bad ejeren se efter på 
hans ejendom om han ønskede at 
gøre krav på erstatning for ødelagte 
genstande. Ejeren fandt ingen gen-
stande med krav på erstatning og 
SG Klitgaard undskyldte mange 
gange ulejligheden. 

Hverken ejeren eller hans brødre 
ønskede at blive fotograferet og 
ønskede kun at MP forlod hans 
ejendom. 

MP forlod straks efter ejendom-
men.

Kl. 0015 kørte 22B og Golf, In-
dia, Juliet og Foxtrot mod Camp 
Danevang med Al Rib. 

Kl. 0145 ankom Golf, India, 
Foxtrot og Juliet til Camp Dane-
vang med den tilbageholdte til en 
udspørgning ved Chefen for MP. Af 
hensyn til den videre efterforskning 
stopper historien her og 

Kl. 0410 kørte Juliet og Foxtrot 
retur med Al RIB, der kl. 0349 blev 
løstaget på ordre af chefen for den 
Danske Bataljon. 

Kl. 0530 ankom Al Rib til sin 
bopæl.

Dette var en historie fra det virke-
lig liv i Irak.

Jeg kan kun opfordre kommende 
MP’ere ved MPKMP i Aalborg til -
såfremt de har interessen for tjeneste 
udenfor landets grænser – at tage til 
Irak. Det er et spændende område, 
men man skal være klar over, at det 
kan indebærer nogle risici. 

Den 18. februar 2005 kom hold 4 
hjem - en del oplevelser rigere. 
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 Weekenden den 21. – 23. febru-
ar var perioden, hvor 1. Logistik-
bataljon for første gang skulle 
afholde kontroløvelse for Hærens 
Basisuddannelse. Forud for kon-
troløvelsen var gået en hel del 
timer med at planlægge øvelsen.

Kontroløvelsen er ikke som den 
gamle ”Gæv Trænkusk”, som var 
en såkaldt ”rekruttur”, hvor det 
blandt andet gik ud på at ”presse” 
vores soldater, ved ikke at give dem 
søvn eller mad nok.  

Kontroløvelsen er en øvelse, hvor 
vores soldater får mulighed for at 
blive indsat i den rigtige ramme 
under politiet, hjemmeværnet eller 
beredskabskorpset. Kontroløvelsen 
skal ligeledes være med til at give 
vores soldater en forståelse af, hvad 
Hærens Basisuddannelse kan bru-
ges til. 

Øvelsen blev i dagtimerne mel-
lem 0800-1900 afholdt som en tre-

turnus, med et kompagni på hver 
station. 

Bevogtningstjeneste 
Bevogtningstjenesten foregik på 

Nordjyllandsværket, hvor solda-
terne under vejledning og kontrol 
fra hjemmeværnet, skulle vise deres 
færdigheder indenfor bevogtning af 
en samfundsvigtig installation.

Kompagniet fi k til opgave at op-
rette og bemande, sluse ind, sluse 
ud samt sikring af vitalt objekt. 
Når kompagniet var klar, begyndte 
hjemmeværnet at indspille forskel-
lige momenter med henblik på at 
træne bevogtningsstyrken i at hånd-
tere disse momenter.

    
Katastrofetjeneste

Katastrofetjenesten foregik i Rør-
dal ved Beredskabcenter Aalborgs 
øvelsesby. Øvelsen gik ud på, at der 
var sket en større katastrofe. I den 
forbindelse skulle vores soldater 

hjælpe politiet og beredskabskorp-
set med at hjælpe de personer, der 
var blevet ramt af katastrofen.

Momenterne fra hjemmeværnet 
spillede virkelig godt, hvilket be-
tød, at vore soldater helt sikkert har 
fået noget at tænke over.    

Opgavemarch
Opgavemarchen havde til hensigt 

at kontrollere soldaterne i deres 
grundlæggende soldaterfærdighe-
der. Marchen blev gennemført ude 
i øvelsesterrænet, hvor de skulle 
rundt til 12 poster. Posterne om-
handlede alt fra skydning med GV 
M/95 til førstehjælp samt momen-
ter, hvor der var diverse tilskade-
komne efter forskellige ulykker. 

Om natten i perioden fra 1900-
0800 var kompagnierne enten i be-
redskabsområde i øvelsesterrænet 
eller i kantonnement i en hangar på 
Flyvestation Aalborg. 

Af premierløjtnant L. B. Juul 

Kontroløvelse for første gangKontroløvelse for første gang
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Nyd jeres ferie og fridage ved

Vesterhavet
Vesterhavs Camping er en familievenlig

3-stjernet campingplads med mange
 moderne faciliteter og aktiviteter.

Pladsen ligger kun
ca. 100 m fra Vesterhavet.

Luksus 6 pers. campinghytter
med køkken og badeværelse udlejes.

Vi tilbyder  alle ansatte ved
Aalborg Kaserner

samt medlemmer af
respektive soldaterforeninger

15% rabat
på gældende overnatningspriser.

Ved leje af hytter tilbyder vi
10% rabat

når lejemålet er over 1 uges længde.
Rabatordningen gælder ikke elforbrug.

Vesterhavs Camping
Flyvholmvej 36,  Langerhuse

7673 Harboøre
Tlf. 97 83 47 04

camping@lauritzen-ferie.dk

Se også vores internetside
www.lauritzen-ferie.dk

med mange yderligere informationer.

Det var slut før det rigtig 
begyndte

Under opholdet i beredskabs-
området, skulle kompagniet gen-
nemføre nogle patruljer. Patruljen 
startede for alle delinger med 
en udpassage, hvori der indgik 
sprængninger, skydning med tungt 
maskingevær, nogle tønder med ild 
og meget mere. Efter udpassagen 
skulle delingen opklare mod nogle 
formodede terrorister og herefter 
bevæge sig tilbage til beredskabs-
området for at sove. 

Øvelsen forløb uden de store 
problemer. Desværre var nogle af 
hjemmeværnets soldater så uhel-
dige at komme til skade under 
øvelsen, hvilket skyldtes deres – og 
rekrutternes – store entusiasme og 
indlevelsesevne. 

Kontroløvelsen for Hærens basis-
uddannelse Hold FEB 05 er planlagt 
til weekenden den 27-29. maj 2005, 
hvor bataljonen håber, at vi kan an-
vende sammen lokaliteter igen. 

De forskellige momenter var meget 
realistiske og virkede stærkt på 
soldaterne.

Ja, det var faktisk kommenta-
ren hos mange af de soldater, der 
blev hjemsendt med udgangen af 
januar.

”Det var da utrolig, som fi re må-
neder så hurtig kan gå”, sagde de 
fl este, da de, som de første ”HBU-
soldater”, stod omklædt i civil, klar 
til at forlade kasernen for sidste 
gang.

Og denne opfattelse blev da også 
delt af deres befalingsmænd, der 
dog havde nået et udmærket resultat 
med de unge mennesker. 

Det var jo første gang, den nye 
”Hærens Basis Uddannelse” skulle 
afprøves, til forskel fra den hidtige 
værnepligtsuddannelse, der før var 
på otte måneder.

Nogle bliver
Nu var det dog ikke alle, der 

tog afsked med militæret. Der var 
nemlig mange, der havde søgt om 
at forsætte på den ligeså nye ”Hæ-
rens ReaktionsstyrkeUddannelse”. 
Ja, faktisk så mange, at man kunne 
vælge de bedst egnede, der nu er i 
fuld gang med en målrettet uddan-

nelse, så de kan blive udsendt til for 
eksembel Irak eller Kosovo.

PaS 
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Hærens vandrensningshold har sørget for rent vand 
til fl odbølgeofrene på Sri Lanka. 

Med Hærens Logistikskole som primus motor og over-
sergent Palle Wilhemsen som chefi nstruktør og rådgiver, 
blev der med lynets hast etableret et hold dygtige solda-
ter, der tog til Sri Lanka for her at opstarte et større vand-
rensningsprojekt, der var særdeles hårdt tiltrængt efter 
tsunamiens hærgen i området.

Efter at vandmasserne hærgede de sydøstasiatiske 
kyster anden juledag, havde eksperter frygtet udbrud 
af sygdomme hos desperate mennesker, der ikke havde 
anden mulighed end at drikke områdets forurenede vand. 
Men den risiko har danske soldater nu været med til at 
mindske.

Fra den 4. til den 17. januar har tre vandrensningshold ar-
bejdet på højtryk for at forsyne de hårdt prøvede srilankane-
re med rent drikkevand. Opgavens ældste befalingsmand, 
Claus Larsen, mener, at hjælpen var den lange rejse værd:
”Det var en af den slags opgaver, hvor vi virkelig kunne 
mærke, at vi gjorde en forskel,” lyder det med tilfredshed 
fra oversergenten, der til daglig arbejder med mekanik-

ken for Jægerkorpset. De seks vandrensningsmaski-
ner producerer til sammen 8 -10 kubikmeter vand 
i døgnet ved hjælp af såkaldt omvendt osmose. 
Vandet bliver pumpet gennem en membran, der 
kun tillader rent vand at passere. Vandet bliver 
endnu renere, end det der løber i rørene herhjemme. 
”På den måde kan vi lave alt fl ydende om til vand, 
selv om det går langsommere, jo mere forurenet væ-
sken er,” forklarer Claus Larsen.

Opfyldte behovet
Andre nationer havde problemer med at få de 

lokale til at drikke deres kemisk rensede vand. Så 
danskerne var nødt til at sætte deres egne kop-
per under hanen for at få de mest skeptiske til at 
overgive sig. Herefter steg efterspørgslen drama-
tisk. Danskerne havde regnet med, at hver srilan-
kaner havde behov for fem liter vand om dagen.
”Men det viste sig, at de kunne klare sig med 1-
3 liter,” fortæller oversergent Larsen. Bl.a. der-
for oplevede han og de ni kolleger ikke frustra-
tioner over at være en dråbe i et uudtømmeligt hav.
”Mængden passede meget godt til behovet i de tre 
byer, vi arbejdede i,” vurderer han.

- En opgave der endnu er et bevis på den ”readi-
ness” som vores ”fi rma” er i stand til at yde.

Godt gået drenge.
HOK presse/PaS

Overkonstabel Frank Sørensen (forrest) og overkon-
stabel Brian D. Jensen gør vandrensningssættene 
klar.

Rent vand til fl odbølgeofre



Knap var man kommet sig over 
chokket fra tsunamiens hærgen 
i Asien, før vi herhjemme fi k at 
mærke naturens kræfter, når de 
er værst.

Vi havde godt nok hørt, at det trak 
op til storm over Danmark, den lør-
dag i januar, men at det kunne blive 
så galt, troede jeg nok ikke. – Men 
jeg fi k syn for sagen!!

Vi i NRF’en (Nato Responce 
Force) var samlet her på Hvorup 
Kaserne for at pakke alt materiellet, 
så vi kunne være klar til en eventuel 
udsendelse (vi er på fem dages be-
redskab). 

Det var dog som om at vores 
tanker og bekymringer om en evt. 
udsendelse til Sudan, eller andre 
trælse steder, gled lidt i baggrunden 
efterhånden som stormen tog til i 
styrke og efterhånden fi k status af 
orkan. 

Klokken 17.00 blev vi samlet i 
sergentmessen og fi k at vide, at vi 
nu var en del af det stormberedskab, 
der skulle være klar til at træde til, 
hvis det omkringliggende samfund 
fi k hjælp behov – og det fi k de!!

Grillen røg sig en tur
Alt imens vi sad og blev informe-

ret om vores evt. indsats, lød der et 
øredøvende brag!! Folk farrede for-
skræmte op af de bløde sofaer, og 
jeg må da indrømme, at jeg blev en 
smule overrasket over, at jeg, trods 
min fremadskredne alder og lettere 
overvægt, helt ufattelig hurtigt fi k 
mig bevæget fl ere meter frem i lo-
kalet.

 – Det var sergentmessens kæm-
pestore og godt forankrede grill, 
bygget op med fi re-fi re tømmer og 
stort tegltag, der blev blæst omkuld, 
så teglstenene splintredes og ham-

rede mod vinduerne.
- Så vidste vi, det var alvor!   

Naturens kræfter
Kort tid efter sendte vi de første af 

sted til blandt andet Løgstør, hvor 
borgerne var blevet evakueret, og 
derfor manglede tæpper og madras-
ser. Vi fi k fremskaffet det nødven-
dige, fi k folk delt op i div. køretøjer 
og jeg selv måtte køre ud med mo-
torsave til vores bjergningsfolk, der 
efter bedste evne prøvede at holde 
vejen fri herfra og til Hals.

Det er på en måde meget skræm-
mende men samtidig også ganske 
fascinerende at se og mærke na-
turens kræfter. – Store tagplader, 
havemøbler og løse genstande føg 
gennem vinden. Fyrtræer knækkede 
som var de tændstikker og selv me-
get gamle træer med favnetykke 
stammer blev revet op med rode. 

Det mest forfærdende var dog de 
mange ”orkanturister”, der absolut 
skulle ud og beskue orkanens hær-
gen – det fatter man bare ikke!

Folk var meget taknemmelige
Mange steder hvor vi kom, mødte 

vi forskræmte, men også meget 
taknemmelige mennesker, der var 
glade for vores tilstedeværelse og 
for det arbejde, der blev ydet.

I den anledning har regimentet 
modtaget følgende brev, som re-
daktionen her bringer i uredigeret 
form: 

Min kone og jeg var blandt de 
mange, som efter orkanen lørdag 
den 8. ds., havde væltede træer i 
vore haver, hos os to gamle fyr-
retræer, hvoraf det ene nu havde 
låst sig fast til en høj birk, det 
andet hvilende på førstnævnte, og 
alle tre stående få centimeter fra 

nabohusets garagemur i skel. Hin-
sides garagen har en 91-årig stærkt 
handicappet dame sit soveværelse i 
hovedhusets yderste rum.

Søndag fi k jeg kontakt med Falck 
under vort redningsabonnement. 
Mandag sagde vejrudsigten for tirs-
dag kuling og for onsdag storm med 
risiko for pust af orkanstyrke, hvor-
for jeg kontaktede Falck igen, og 
ca. kl. 16 ankom mil. kranvogn nr. 
36 med en sergent og oversergent 
(Østergaard ?). Vognen viste sig for 
stor til at manøvrere ind på naboens 
indkørsel, og under indtryk af mør-
ket og blæsten mente vi det sikrest 
at vente til tirsdag. I et sidste forsøg 
gik oversergenten frem til garagen, 
fi k i et spring fat om tagets overkant, 
hævede sig i armene op og var med 
en fod ovre på skelhegnet oppe på 
det fl ade tag – ren feltbanerutine. 
Trods mørket og blæsten besluttede 
han at fjerne de to fyrrer fra toppen 
og nedefter. Begge folk arbejdede 
overordentligt resolut, dygtigt og 
engageret og gennemførte fældnin-
gerne uden skade på garagen.

Såvel min kone som jeg var dybt 
imponerede over deres håndelag, 
arbejdstempo og hele holdning til 
opgaven. Vi er meget glade for at 
have fået hjælp fra hvad vi fi k ind-
tryk af var to særdeles kompetente 
repræsentanter for vort forsvar og 
ønsker også ad denne vej at lade 
vor tak og vort indtryk gå videre til 
deres chef.

De venligste hilsner fra
Bodil Faurschou og Jørgen Kragh 

Knudsen

Det er jo sådan noget, der varmer 
og endnu et bevis på vor formåen, 
når det virkelig gælder. 

PaS

Da stormen raserede Nordjylland
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Vi er allerede godt igang med næste hold

Annonce Vestergaards bogtryk

Der var faktisk kun en weekend 
og en mandag mellem hjemsendel-
se og indkaldelse, da omtrent 400 
nye soldater stod i kø for at blive 
registreret i gymnastiksalen, tirsdag 
den 1. februar.

Der var således fuld tryk på såvel 
underafdelinger som depoter, der 
knap havde ”fået vejret”, siden de 
hjemsendte det 1. hold HBU-sol-
dater.

Det var som sædvanlig en meget 
”broget ” fl ok unge mennesker, der 
denne dag entrede kaserneporten. 
Forventningsfulde var de dog alle 
sammen, som de stod der og gøs i 
den kølige brise.

Selvom de ikke alle – undtagen 
de fremmødte piger – har meldt sig 
frivillig, så var det svært at møde 
deciderede negative elementer, og 
det er jo særdeles positivt – ikke 
mindst for ”systemet”.

Det går planmæssigt
Allerede nu er de ved at være 

”rigtige” soldater, der for længst har 
fået styr på baretten i almindelighed 
og den øvrige påklædning i særde-
leshed.

Med den nye fi re-måneders ud-
dannelse er der nu ikke tid til at gå 
så højt op i disse ting. I stedet er det 
den koncentrerede uddannelse, der 
er i højsædet, og indtil videre går 
det planmæssigt. 

Der er dog en del, der er blevet 

Kasper Bødstrup er 19 år gammel 
og fra Tilst. »Jeg trak et lavt nr., så 
jeg meldte mig her til. Hvis jeg kan 
lide det, tager jeg nok fi re måneder 
mere - og en tur sydpå«. 

Anders Rosenstand er fra Bra-
brand og har været ansat som 
butiksassisten i Bilka. »Nu vil jeg 
prøve noget andet, og måske med 
en tur sydpå«.

hjemsendt igen, idet disse personer 
ikke viste sig værende egnet af for-
skellige årsager.    

»Mit navn er Asle J. Nielsen og er 
31 år. Jeg er blevet valgt som Land-
stalsmand og efter endt tjeneste på 
HBU ønsker jeg at gå vider ved 
HRU eller som MP.

Civilt er jeg fængselsfunktionær 
på et statsfængsel, som ligger i 
Horsens, men er privat bosat i Nr. 
Snede. Ud over at gøre tjeneste ved 
Trænregimentet, er jeg indehaver 
af et lille fi rma som producer fo-
tos, video og hjemmesider. Der til 
kommer der så en ansættelse ved 
FALCK som deltidsbrandmand.

Med jobbet som landstalsmand 
kommer der en del ansvar, og med 
dette følger der forpligtelser.

Med min baggrund som fængsels-
funktionær og med en vis ballast 
med i rygsækken, som er ifølge min 
ret høje alder, mener jeg at være 
meget godt rustet til denne post.

Personligt glæder jeg mig meget 
til at varetage posten og det er mit 
håb at jeg vil kunne udfylde rollen 
til fulde og folk hurtig fi nder tiltro 
til mig«.
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PERSONELNYTPERSONELNYT

Afsked  
SG J.L. Drejer, 31. januar 2005

25 år i statens tjeneste 
SPARB G.B. Christiansen
den 1. februar 2005.
SSG H. Nielsen
den 1. februar 2005.

Udnævnelse til KN 
PL S. Rasmussen
den 1. januar 2005.

Udnævnelse til KN-R 
PL-R R.N. Jensen
den 1. december 2005 

Udnævnelse til PL-R
LT-R M.E. Christensen
den 1. februar 2005

Udnævnelse til LT-R
den 14. januar 2005
SG J.P. Poulsen  
SG C.C.S. Zibrandtsen  
SG T. Pedersen  
SG R.H. Due  
SG M. Gisselmann   
SG J.B. Holmgaard  
SG J. Kjærgaard    
SG S.R. Eilertzen  
SG M. Erikshøj

G.B. Christiansen.

NATO-medalje til dansk 
militærpolitisergent

 
Sergent ved Militærpolitiet på 

Hvorup Kaserner, Mark Mathias 
Penby, der forrettede tjeneste i Ko-
sovo under forårets uroligheder, er 
blevet tildelt NATO’s Meritorious 
Service Medal med følgende moti-
vation:

Sergent Penby’s deltagelse i uro-
lighederne 16.-19. marts 2004 var 
særligt specielle. 

Den 16. marts deltog han i efter-
søgningen af de forsvundne børn 
fra byen Cabra, ved at vade gennem 
fl oden Ibar. 

Den 17. marts virkede han som 
bodyguard for chefen for den 
danske bataljon. Løbende foran 
bataljonschefen beskyttede sergent 
Penby ham fra angreb fra den op-

hidsede folkemængde af Kosovo 
Albanere, mens de passerede gen-
nem byen Mitrovica.

Den 18. marts beskyttede sergent 
Penby den fremskudte komman-
dostation, mens han kom under 
beskydning og blev angrebet med 
håndgranater. Han besvarede ilden 
for at trænge den ophidsede folke-
mængde tilbage og for at beskytte 
sine kammerater. 

Den 19. marts udmærkede sergent 
Penby sig yderligere ved at slukke 
en brand i et tårn, der blev under-
søgt af den danske bataljon og hjalp 
samtidigt personer ud af de rygende 
bygninger. 

På intet tidspunkt tvivlede sergent 
Penby med at sætte sit eget liv i fare 
for at redde andres. 

Med hans heroiske indsats og 
sublime professionalisme, viste 
sergent Penby en stor værdi for ham 
selv i almindelighed og for NATO, 
KFOR og den Danske hær i særde-
leshed.
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Nye serviceassistenterNye serviceassistenter

Bladet skifter navn Bladet skifter navn 
og udseendeog udseende

Forsvarets nye struktur vil også medføre ændringer 
for TRÆNSOLDATEN. I løbet af dette år vil det ændre 
såvel navn som udseende. 

Planen er foreløbig den, at Hærens Logistikskole og 
Trænregimentet vil udgive et fællesblad. I næste num-
mer vil der blive udskrevet en konkurrence om bladets 
nye navn, så du kan godt allerede nu begynde at ligge 
hovedet i blød.

Dette har dog ikke noget at gøre med, at soldaterfor-
eningen denne gang ikke har noget stof med. Det skyl-
des andre omstændigheder, som formanden sikkert vil 
redegøre for i næste nummer.

Efter at have gennemgået 3. modul, har nedennævnte bestået serviceassistentuddannelsen.
Bagerst fra venstre: Vivi Christensen, Jonna Jensen, Susan Romanius, Annette Hansen, Anny Nielsen, Inge 
Lisse Sørensen, Margrethe Pedersen. Forrest fra venstre: Dorrit Kirkegaard, Anette Kusk, Lillian Nielsen og 
Helle Rasmussen.
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Jeg brugte i sidste leder chefskiftet i februar som et udtryk 
for den begyndende implementering af forsvarsforliget 
på Aalborg Kaserner. Siden da er tempoet øget – ikke så 
lidt endda. 

Den 1. april måtte vi vinke farvel til hele personelsektio-
nen i forbindelse med oprettelsen af Forsvarets Personeltje-
neste. Heldigvis kunne de næsten alle drage videre til et nye 
udfordringer i Forsvaret, netop i Personeltjenesten, og vi har 
endda været så heldige, at nogle af dem fortsat skal arbejde 
med forvaltning af personellet ved Trænregimentet. 

Centraliseringen af personelforvaltningen er en stor om-
væltning for os alle og vi skal sætte os ind i nye arbejds-
gange og procedurer. Jeg synes imidlertid, vi allerede har 
fået et godt samarbejde i stand med diverse udstikkere – som 
personelforvalterne nu kaldes.

Den 1. juni overgik det operative og uddannelsesmæssige 
ansvar fra regimentet til brigade og division. Det betyder at 
”båndene” mellem regimentet og bataljoner og MP-kom-
pagnier nu får en anden karakter – også her skal vi finde nye 
måder at samarbejde på.

Flytninger af enheder og stabe følger den fastlagte plan og 
foregår i god ro og orden. Alle medarbejdere har været posi-
tive og taget besværet med godt humør og ikke mindst stor 
hjælpsomhed overfor hinanden. Jeg håber, vi kan fortsætte 
sådan de næste par år, indtil omflytninger forhåbentlig så er 
tilendebragt. 

Samtidig med alle disse omvæltninger og omstillinger, 
som stort set berører alle ved regimentet, skal ”produktio-
nen” fortsætte, som om intet var hændt. Og det er med stor 
glæde og stolthed jeg kan konstatere, at det rent faktisk er 
tilfældet.

Uddannelsesbataljonen har gennemført endnu en uddan-
nelse af en bataljon i Hærens Basisuddannelse (HBU) med 
et godt resultat både uddannelsesmæssigt og med hensyn til 
hvervning af det nødvendige antal soldater til udsendelse. 
Bataljonen har også stået for uddannelsen af det personel, 
der om kort tid skal udsendes til hhv. Kosovo og Irak. Og 
selvom uddannelsestiden denne gang har været meget kort, 
er det lykkedes at opnå et meget tilfredsstillende uddannel-
sesresultat. 

Rotationen af dette personel bliver den sidste, som regi-
mentet skal gennemføre. Herefter vil det være brigaderne, 
der er ansvarlige for denne del af de internationale opgaver. 

På MP-siden er der uddannet de ”sædvanlige” styrker til 
Kosovo og Irak og hertil kommer så, at MP i skrivende stund 
er ved at overtage opgaven med at beskytte den danske am-
bassadør i Bagdad. Trænregimentet har ved siden af disse 
opgaver tillige stillet væsentlige dele af det danske bidrag til 
NATO Responce Forces, hold 4 (NRF 4). Styrkerne, der om-
fattede en MP-SEK og et NSE, har været i beredskab med 
henblik på udsendelse fra årsskiftet og frem til 1. juli. Ud 

over at være i beredskab er der gennemført øvelser på bl.a. 
De Kanariske Øer og i Norge. 

Den kommende tid vil byde på yderligere opgaver i.f.m. 
implementering af forliget og vi skal i den forbindelse også 
til at se på de såkaldte ”bløde værdier”. Jeg vil i dette arbejde 
lægge vægt på, at alle ansatte på kasernen kan føle en vis 
samhørighed og fællesskab, selvom vi i fremtiden vil have 
forskellige arbejdsgivere, afhængig af hvilken funktion vi 
hver især måtte have. 

En af støttepillerne i dette arbejde er Trænregimentet/
Jyske Trænregiments Soldaterforening, som med en flot 
festligholdelse kunne fejre sit 50 års jubilæum som en stærk 
og livskraftig forening. 

Når talen falder på bløde værdier bør det også nævnes, at 
regimentet den 11. juni markerede nedlæggelsen af mobili-
seringsstyrken med et arrangement for regimentets personel 
af reserven. Hovedtemaet var dog, at der også i ”den nye 
hær” bliver brug for personel af reserven, selvom antallet 
nok bliver noget mindre. De endelige detaljer er dog endnu 
ikke helt på plads, så officerer og stampersonel af reserven 
må ruste sig med endnu en smule tålmodighed.

Som det fremgår, er det ikke fordi vi keder os ved regi-
mentet – og der er fortsat brug for at vi har vores motto for 
øje:

FREMSYN – STYRKE – VILJE

God sommer

Christian Mollerup Schmidt

Vi keder os ikke
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Da man var godt i gang med at uddan-
ne det andet hold værnepligtige i den 
nye fire-måneders HBU-uddannelse, 
modtog redaktionen følgende artikel 
fra premierløjtnant J. Skovsgaard fra 
3. HBUKMP.

Vi er nu godt i gang med det første 
”rigtige hold værnepligtige”, efter 
overgangsordningen, der er blevet ind-
kaldt til at aftjene fire måneders værne-
pligt, kaldet Hærens Basisuddannelse 
(HBU).

HBU er resultatet af det nye forsvars-
forlig, der trådte i kraft den 1. januar 
2005. Den nye værnepligtsordning tje-
ner flere formål: For det første har det 
nye trusselsbillede skabt et behov for at 

uddanne personel til at stå i et såkaldt: 
Totalforsvarsregister. 

De hjemsendte soldater i dette regi-
ster kan indsættes i tilfælde af, at det 
måtte blive nødvendigt, enten i militær 
ramme eller til støtte for rednings-
beredskabet ved katastrofer eller ter-
roraktioner mod dansk territorium. 

Grundlæggende færdigheder
De første 7-8 uger i hærens basis-

uddannelse omfatter nogle grundlæg-
gende militære færdigheder såsom: 
våbenuddannelse, feltuddannelse, 
førstehjælp og uddannelse indenfor 
kemiske, biologiske, radioaktive og 
nukleare kampstoffer og våben. 

Denne periode bliver i daglig tale 
også kaldet grundmodulet. 

I 3 HBU-kompagni har de værne-
pligtige været på en patruljeøvelse i 
Dronninglund Storskov, som omfat-
tede to dele, hvoraf det ene var bevogt-
ning af forskellige bunkeranlæg, som 
man havde en formodning om, kunne 
blive udsat for sabotage med efterføl-
gende tyveri af forskellig ammunition. 
Det var soldaternes opgave at bevogte 
disse bunkere og sikre dem mod denne 
trussel. 

Den anden del af øvelsen var pa-
truljetjeneste. Soldaterne havde fået at 
vide, at der var set mistænkelige per-
soner forskellige steder i området og 
deres opgave var at udsende patruljer 
om natten mod forskellige punkter og 
observere mod disse, og aflevere pa-
truljerapporter. 

En anderledes men spændende 
og relevant uddannelse
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I øvelsens sidste del fik de til opgave 
at klargøre til et baghold, da de havde 
fået at vide, at der ville komme en 
fjendtlig konvoj med nukleare genstan-
de ad en bestemt rute. Denne kolonne 
skulle bringes til standsning og bilerne 
skulle tømmes for disse genstande, 
hvorefter de skulle eks - filtrere tilbage 
til egne enheder. 

Øvelsen sluttede med en lille hold-
konkurrence på feltforhindringsbanen 
i Storskoven.

Øvelsen var en succes
At dømme ud fra de værnepligtiges 

egne tilbagemeldinger var øvelsen en 
succes. Faktisk mente de, at det var den 
bedste øvelse i grundmodulet, hvor de 
ikke fik meget hvile, men til gengæld 
var der masser af opgaver der skulle 
løses, hvor delingsførere i højere grad 
var på, og gav befalinger, så de værne-
pligtige fik et større og mere realistisk 
taktisk billede. Patruljeøvelsen afslut-
tede grundmodulet for 3 HBUKMP og 
ugen efter kunne de fortsætte med de 
efterfølgende tre moduler.

Det ene er småstyrkers kamp, hvor 
de kommer til at arbejde i en taktisk 

ramme af Hold-størrelse af cirka 12 
mand, som blandt andet omhandler 
afsøgning af et skovstykke, kamp i 
bebyggelse og en skydeperiode, der 
indeholde forskellige enkeltmandskyd-
ninger og Hold-skydninger. 

Det andet modul er indføring i freds-
støttende operationer. Dette modul 
bringer mig til det andet formål med 
HBU, som er hvervning til hærens re-
aktionsstyrkeuddannelse (HRU). HRU 
er en forlængelse af HBU på frivillig 
basis, hvor man uddanner personel til 
at blive udsendt i en international mis-
sion. Dette modul omhandler bevogt-
ning af samfundsvigtige installationer, 
bevogtning af lejr, beskyttelse i forbin-
delse med uroligheder og tjeneste på en 
observationspost og en kontrolpost. 

Det tredje modul er et brand-, red-
nings- og miljømodul, der er en del 
mere civilpræget i forhold til det, man 
normalt forstår ved en soldateruddan-
nelse. 

Her lærer de bl.a. at håndtere og 
slukke forskellige brande, redning i 
forbindelse med sammenstyrtede huse, 
og de modtager uddannelse i forhold 

overfor miljøkatastrofer. Uddannelsen 
ender op med en katastrofeøvelse i 
beredskabscentret i Rørdal, hvor de 
værnepligtige får afprøvet deres fær-
digheder i et meget realistisk scenario. 

Øvelsen omfatter opgaver, som nor-
malt bliver varetaget af det civile politi, 
såsom afspærringer til det katastrofe-
ramte område. 

Her er der figuranter, der agerer som 
man kan forvente i katastrofesituatio-
ner, og det er så soldaternes opgave at 
holde dem væk fra området, med mindst 
mulig magt, og udvise forståelse for, at 
eventuelle pårørende er oprørte over, 
at de måske har svært tilskadekomne 
familiemedlemmer i området og derfor 
gerne vil ind i området.

Realistiske momenter
I forbindelse med de opgaver som 

beredningsberedskabet normalt løser; 
det kan være sig fastklemte personer 
under sammenstyrtede bygninger, er 
det soldaternes opgave at samarbejde 
og løse opgaverne, uden der sker yder-
ligere skader på de tilskadekomne. Op-
gaverne kan ligeledes være slukning af 
brande med forskellige hjælpemidler 
alt efter, hvad det er for type brand. 

Soldaterne bliver stadig uddannet på Panserværnsvåben M/95.
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Uddannelsen omfatter også nedfiring 
af sårede personer fra fleretagers byg-
ninger, almindelig førstehjælp til disse 
og ikke mindst registrering af omkom-

ne og sårede personer er ligeledes en 
del af de opgaver, HBU-soldaterne skal 
løse. 

De værnepligtige har betegnet øvel-
sen som særdeles realistisk og meget 
interessant idet de får lejlighed til at 
prøve deres evner af på figuranter, der 
lever sig utrolig meget ind i rollen.

Spændende og relevant uddannelse
I skrivende stund, her en måned før 

de værnepligtige skal hjemsendes, 
kører uddannelsen planmæssigt med 
de tre moduler fordelt på de tre kom-
pagnier. 

Tilkendegivelser om ønske om 
kontrakt til hærens reaktionsstyrkeud-
dannelse er blevet fremsendt og det 
fastsatte mål med en hvervningspro-
cent på 20 % er blevet opfyldt. Dette 
gode resultat er, efter alt at dømme, 
resultatet af erfaringerne fra det første 
hold værnepligtige, der blev indkaldt i 
oktober 2004. 

Dette var en såkaldt overgangs-
ordning, hvor man stod overfor store 
udfordringer, da det var en helt ny 
uddannelse og der var ingen erfaringer 
med denne. 

Efter planlægning, gennemførelse og 
kontrol af dette overgangshold er pla-

nerne blevet justeret og man har været 
opmærksom på de problemområder, 
der har været. Uddannelse er blevet 
justeret, således at man har forsøgt at 
strække grundmodulet ud over en uge 
mere, så de værnepligtige ikke oplever 
en startperiode hvor intensiteten er me-
get høj med lange dage, hvorefter man 
oplever nogle lidt mere ”døde” perio-
der i de tre efterfølgende moduler. 

Disse moduler er således også blevet 
justeret, så der er en tydeligere rød tråd 
i uddannelsen og man har arbejdet 
hårdt med at lave en uddannelse, der 
virker spændende og relevant for de 
værnepligtige.

Uddannelsen kører fornuftigt
De umiddelbare tilbagemeldinger vi 

modtager fra de værnepligtige, er at 
udannelsen kører fornuftigt. De kan 
se relevansen og ikke mindst synes de 
ikke, at de keder sig, - det værste en 
soldat kan. De er ved godt mod og der 
er en generelt positiv stemning. Også 
selvom man på forhånd har bestemt sig 
for, at de fire måneder er langt rigeligt, 
så går de menige på med krum hals og 
forsøger at få det bedste ud af det.

Uddannelsen er nu blevet justeret i et 
sådant omfang, at det niveau de værne-
pligtige ender op med ultimo maj ab-
solut er acceptabelt. Der er naturligvis 
stadig ting som kan gøres bedre - for at 
give en endnu bedre uddannelse - som 
man enten kan tage op af rygsækken, 
hvis totalforsvarsregistret skulle blive 
aktuelt efter de fire måneder, eller man 
kan bygge videre på for de, som vælger 
at skrive en kontrakt for at gennemgå 
hærens reaktionsstyrkeuddannelse med 
en eventuel efterfølgende udsendelse 
til et missionsområde.

Hærens basisuddannelse er kommet 
for at blive og hvis man ser det fra de 
værnepligtiges synspunkt, er det en 
udmærket uddannelse hvorigennem 
de lærer mange ting, og som de umid-
delbart kan bruge enten i deres civile 
karriere, eller hvis de vælger at blive i 
det militære system.

Beskyttelse i forbindelse med uroligheder, håndtering af ophidsede 
folkemængder og forhold ved demonstrationer, er med i uddannelsen.

Soldaterne skal stadig lære at sløre 
sig. Her et af de bedre eksempler.
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Og nu er de allerede hjemsendt
Nogle kunne ikke få armene ned, 
mens andre ikke kunne holde tårerne 
tilbage. Og sådan er det jo hver gang 
soldaterne hjemsendes. Man kunne 
måske tro, at når nu værnepligts-
tiden er halveret, så var scenen og 
reaktionsmønsteret anderledes, men 
intet har ændret sig.

Mens nogle sad og ”trippede” for 
hurtigst muligt at forlade kasernen, 
var det dog de fleste, der gik rundt med 
blandede følelser.  

Mens man så sidder der, og timeglas-
set er ved at rinde ud, ja så passerer de 
seneste måneder hurtig revy. De ind 
imellem hårde strabadser har flyttet 
grænser hos alle. Og det har også den 
nære tilknytning, man har haft til sine 
kolleger. 

Ord som tolerance, medmenneskelig 
forståelse og egoisme har fået helt ny 
betydning, og alle har gennemgået en 
”modning”, de nok ikke havde troet 
mulig, da de den første dag trak i Dron-
ningens klær’. 

Der har naturligvis været sure timer 
indimellem, og der har været dage, 
hvor man syntes, ”at det her alligevel 
er det mest tåbelige man har oplevet”.

Hvor om alting er, så var det faktisk 
ikke muligt på dagen, for Deres ud-
sendte, at tale med nogen, der havde 
fortrudt, eller på anden måde havde 
ønsket, at de aldrig havde været her. 
Og sådan er det heldigvis næsten hver 
gang, vi hjemsender soldater.

Nogle bliver
Nu var det dog ikke alle, der tog 

afsked med militæret. Der var nemlig 
mange, der havde søgt om at forsætte 
på den nye ”Hærens Reaktionsstyrke 
Uddannelse”, HRU. Ja, faktisk så 
mange, at man kunne vælge de bedst 
egnede, der nu er i fuld gang med en 
målrettet uddannelse i 1. Logistikbatal-
jon, der med tiden skal være en fuldt 
enkadreret bataljon med udelukkende 
professionelle soldater. 

PaS 

Ikke alle havde havde det lige 
nemt ved at sige farvel.
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En del af Hærens basisuddannelse er 
modulet Introduktion til fredsstøttende 
Operationer (IFO). 
Modulet varer to uddannelsesuger og 
har til formål at give soldaterne i HBU 
kendskab til de udsendte enheders 
arbejdsopgaver samt uddannelsen 
forud for udsendelsen. Udover IFO 
gennemfører soldaterne også be-
vogtning af samfundsvigtige installa-
tioner, som er møntet på deres frem-
tidige anvendelse i totalforsvarsregi. 

For ikke at skabe forvirring omkring, 
hvad der er totalforsvarsopgaver og 
hvad der er udsendte enheders opga-
ver, er modulet opdelt i uge ét, som er 
forbeholdt totalforsvarsuddannelse, og 
uge to, der er missionsorienteret. 

”Totalforsvaret er blevet mobiliseret 
og du er genindkaldt……” 

Dette er ordene som møder soldater-
ne mandag morgen i uge ét i auditoriet. 
Det gibber lidt i nogen, men snart er 
de alle med på ideen og klar til ugens 
program. 

Det civile politi står klar med man-
dagens program, som omfatter magt-
barometer, anholdelse og momentspil 

i forbindelse med disse rigeligt krydret 
med håndjern, strips og førergreb. 

På dag to i den første uge gennem-
føres selve bevogtningsøvelsen af en 
samfundsvigtig installation. 

Øvelsen gennemføres på vandrens-
ningsanlægget i Rørdal, hvor grund-
laget er, at der er mangel på vand i 

Danmark og befolkningen derfor er 
begyndt at tiltvinge sig adgang til 
vandinstallationer. 

Kompagniet (KMP) har til opgave 
at bevogte vandrensningsanlægget. 
Det er en dag med masser af aktivitet; 
anholdelser, KSN tjeneste, grøn kæde 
og patruljeringer, hvor det civile politi 
er med for at vejlede i forbindelse med 
anholdelse og alt det juridiske. 

På tredjedagen er det blevet tid til 
at lære beskyttelse i forbindelse med 
uroligheder (blå kæde). Militærpolitiet 
er instruktører og scenen er sat til Be-
redskabscentrets ruinby i Rørdal. Her 
bliver der udover blå kæde gennemført 
CS gas (så ved man om masken virker) 
samt branduddannelse på enkeltmand. 

Det er grænseoverskridende for 
nogen af soldaterne, men alle fik det 
prøvet og de fleste synes det var sjovt 
bagefter. 

Resten af ugen forløb i KMP regi og 
vigtigst af alt giver det sammen med 
weekenden mulighed for at adskille 
uge 1 og uge 2 mentalt, så der ikke er 
tvivl om hvad der er totalforsvar og 
hvad der er mission.

Vi øver os i fredsstøttende operationer 
Af løjtnant C.G. Vyff, PO/IFO/DF 1/2 KMP

Hovedvagten i »Camp Hammer«.
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”Du er udsendt med dit KMP B-
COY og I skal overvåge zone of se-
paration, herunder udsende overvåg-
ningspatruljer, observationsposter, 
kontrolposter samt bevogte Camp 
Hammer…..”

Dette er hvad der startes op med 
mandag morgen, hvor chefen for lejren 
(Camp Hammer) briefer KMP. Hele 
KMP rykker teltpælene op og rykker til 
lejren i resten af uge to. 

Lejren er Depot Hammer, nord for 
Hammer Bakker, som er opbygget til 
en lejr af KMP størrelse med en ho-
vedvagt, messeområder og komman-
dokontor. 

Enkeltmand får udleveret fragmenta-
tionsvest og soldatens kort, således at 
han kan handle i forhold til ”rules of 
engagement”. 

Bevogtningen af lejren går på skift 
mellem delingerne, en dag til hver 
inklusiv en overnatning og overvåg-
ningspatruljer i området omkring 
lejren. 

Ud i blå kæde
Civilbefolkningens forhold til B-

COY eskalerer og beredskabsstyrken 
i lejren må ud i blå kæde for at opløse 
den oprørte befolkningsgruppe. 

De andre delinger har til opgave at 
køre ned til zone of separation (øvel-
sesterænnet) og gennemføre tjeneste 
på observationsposten og på kontrol-
posten (checkpoint). 

Desuden gennemføres der også 
omskolinger i lejren (GV M/75), fore-
visning af udsendtes udrustning samt 
diverse våben som HBU soldaten ikke 
har set før (venligst udlånt af JGK). 
Dette er for at give soldaten et indtryk 
af at uddannelse og omskolinger også 

fortsætter i missionsområdet, herunder 
våbenkendskab mhp. afladning. Solda-
terne slipper ikke helt for det teoretiske 
i ugen, så i lejren er der indrettet et lo-
kale til undervisning i Krigens Love. 

Man er på ”leave”
IFO modulet er ikke kun relevant for 

de soldater, som ønsker en HRU kon-
trakt og udsendelse. 

De soldatermæssige færdigheder, 
som de har med fra grundmodulet, 
såsom nærsikring, nærforsvar, patrul-
jetjeneste og posttjeneste, bliver yder-
ligere rutineret i IFO ved bevogtning af 
lejr, kontrolpost, observationspost og 
overvågningspatrulje. 

Annonce Vestergaards bogtryk

Det eneste der adskiller, det er ram-
merne og det grundlag og den udgangs-
situation, soldaterne arbejder udfra.

 Når man ikke er den overnattende 
deling i lejren, så har man ikke fri……
så er man selvfølgelig på ”leave”. 

For at gennemføre en uges ”mission” 
skal der være det rette miljø til stede, 
såsom brugen af depot Hammer som 
lejr, ruinbyen i Rørdal, en PMV til en 
mobil observationspost og gode ud-
klædte momenter.

Alt i alt giver faciliteterne og det 
gode miljø soldaten et billede af at væ-
re udsendt og gennemførslen for de tre 
kompagnier har også været en succes.

Afsøgning af køretøj ved kontrolposten. Der blev fundet ulovlig ammunition og 
våben.
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Dagens program
0900 – 1200     Gæste-/forældre arrangement for HBU, HRU, MP og GSU.

1100 – 1300     Spisning for gæster til HBU, HRU, MP og GSU i CAF/NUK  
    Åbningsceremoni med deltagelse fra alle myndigheder.

                         Gennemføres som mini-parade med Prinsens Livregiments   
    Musikkorps, soldaterforeningerne og repræsentanter (DEL-  
    værdi) fra alle militære enheder.
    Velkomst ved regimentschefen.

1315 – 1545     Udstillingerne er åbne.
    Static-displays og arbejdende udstillinger efter     
    markedspladsprincippet.
    Events på forskellige steder, forskellige tidspunkter.

1545 – 1600     Afslutningsceremoni med deltagelse fra alle myndigheder.

Ta’ familien med til »Åbent Hus« 
lørdag den 17. september 2005

Lager og Logistikoperatører
OS A.L.L. Eskildsen, OS M. Andersen, MATASS J.E. Kristensen, OKS M. Sibereich og MATASS L. Lynnerup har 
gennemgået og bestået meritforøb i voksenerhvervsuddannelsen som Lager & Logistikoperatører.
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Det er nu lidt surrealistisk! Dagen før 
tumlede jeg rundt i en brusekabine 
og klamrede mig febrilsk til et ned-
løbsrør med den ene arm, alt imens 
jeg prøvede at vaske min krop med 
den anden. 

Jeg var passager på det gode skib Tor 
Anglia og på vej ned over Biskajen i 
heftig søgang. Og nu, mindre end et 
døgn efter, – stadig på samme skib 
– sad jeg og kiggede på delfinernes leg 
ved boven af den store roll on roll off 
færge, der var fuld af div. militære kø-
retøjer og materiel i store containere. 

Vandet havde skiftet farve fra grønt 
til blåt, temperaturen var steget med 
15 grader, og der var havblik. Vi havde 
rundet Gibraltar, og befandt os ud for 
Afrikas kyst.

Pludselig skyder en kæmpehval ryg 
og blæser en stor vandstråle op imod 
mig. Havfuglene skriger forskræmte 
og flyver op mod den blå og absolut 
skyfri himmel.

Og nej! Jeg er ikke på krydstogt – jeg 
er på øvelse. Eller rettere på vej til en 
større øvelse – Noble Javelin - på Øen 
Fuerte Ventura, der er en af de Kanari-
ske øer.

Her skulle NATO Response Force 
(NRF) deltage i en øvelse, der skulle 
vise, om vores materiel og personel 
kunne virke sammen på tværs af na-
tionerne under skrappe klimatiske 
forhold.

Deres udsendte er kasserer i Det Dan-
ske Nationale Støtteelement (NSE), der 
skal støtte en let opklaringseskadron 
fra Bornholm. Danmark bidrager såle-
des med to enheder til NRF’en, eller i 
alt ca. 250 mand. På øvelsen deltog dog 
kun ca. 60 mand, hvor vi i NSE’et bi-
drog med de 12 inkl. militærpoliti. De 
andre nationer – vi var 15 NATO-lande 
i alt – deltog med ca. 1.500 mand. 

Det var, ud over egne køretøjer og 
materiel, også tyske og hollandske re-
spektive, der var med på skibet. Og vi 

var fire mand fra hver nation med til at 
passe på materiellet på den ikke mindre 
end ni døgn lange sejltur.

Ingen badeferie
Ord som ferierejse og militærturisme 

var selvfølgelig udtryk, man måtte 
ligge ryg til fra misundelige venner og 
kolleger før afrejsen. Men kølige drinks 
og ditto øl måtte vi nu kigge langt efter, 
og det var absolut ingen badeferie.

Fuerte Ventura er en gold og støvet 
ø, der godt nok har små ”turistoaser”, 
hvor man med kontinuerlig vanding 
bringer floraen frem hist og her. Det 
er dog en eskalerende udvikling, idet 
vi rigtig mange steder så byggekraner 
i færd med at opføre store hoteller og 
ferielejligheder.

Heldigvis havde vi dog lejlighed til, i 
et par timer, at besøge én af de dejlige 
sandstrande, hvor der var mange flotte 
ting at beskue!!  

Ellers gik tiden i den til lejligheden 
opførte lejr, hvor vi blev bespist af et 
hollandsk feltkøkken af absolut skif-
tende kvalitet. Kan man lide kartoffel-
mos, var maden nu ganske udmærket. 

Skulle man ”på tønden” – og det 
skulle man jo, var det bedst, hvis man 

var klar over det ca. 1⁄2 time før. Der var 
temmelig langt fra vores arbejdsom-
råde til de i forvejen for få og under-
dimensionerede toiletcontainere, der 
ikke rigtig kunne klare presset!

Der var naturligvis også kvinder med 
på øvelsen, hvilket vi første gang erfa-
rede kort efter ankomsten. – Der var 
indledningsvis kun ét baderum med 
varmt vand!! 

Øde og goldt øvelsesterræn
Selve ”krigen” foregik på den vest-

lige del af øen. Og jeg har da aldrig 
– måske bortset fra Island – set et mere 
øde, goldt og ufremkommeligt terræn. 
Vores spejdere fik virkelig ”kam til de-
res hår”, idet temperaturen ofte lå om-
kring de 40 grader i skyggen. Mange 
af dem havde dog prøvet det der var 
værre, idet de havde været udsendt til 
Irak.

Konklusionen på den store øvelse var 
heldigvis positiv set med danske øjne. 
Vi fik stor ros for vores indsats og vi fik 
skabt gode relationer til de samarbejds-
partnere vi i givet fald skal samarbejde 
med, hvis vi engang i fremtiden skal 
udsendes som en samlet styrke på helt 
op til 15.000 mand.

PaS

På øvelse under
varme himmelstrøg
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Højt oppe i de norske fjelde kulmi-
nerede det danske bidrag til NATO 
Responce Force 4 med en stor multi-
national øvelse, Iron Sword, der skulle 
vise om vi var klar til, i givet fald, at 
blive sendt ud til verdens brændpunk-
ter. Det var vi!
Under øvelsen fik vi besøg af et par 
journalister fra Forsvarets Oplys-
nings- og Velfærdstjeneste. Redaktio-
nen bringer her en artikel af Anders 
V. Friberg:

 
 De nationale støtteelementer har, 

som navnet antyder, hidtil været na-
tionale. Men tiden under NATO Re-
sponse Force 4 er blevet brugt på at 
træne multinationalt samarbejde på 
logistiksiden. Omstillingen er en stor 
udfordring, men rummer mulighed 
for besparelser.

Under NATO Response Force 4 
har de nationale støtteelementer fra 
de nationer, der stiller med soldater 
til udrykningsstyrken, taget fat på en 

fremtid, hvor de ikke længere er helt så 
nationale, som deres navne siger. Støt-
teelementerne har arbejdet sammen i 
et omfang og på en måde, der er helt 
atypisk på logistiksiden.

Logistiksiden har traditionelt været 
en national opgave, hvor hvert enkelt 
lands nationale støtteelement (NSE) 
har det fulde ansvar for at forsyne og 
genforsyne sit lands enheder og sol-
dater. Det betød, at hvert land skulle 
kunne klare sig selv og derfor stillede 
alle nationer eksempelvis med gaffel-
trucks, kraner og specielle køretøjer. 
Det er maskiner, som er nødvendige, 
men som det enkelte nationale støt-
teelement i realiteten kun bruger i be-
grænset omfang.

De nationale støtteelementer arbejde-
de naturligvis også sammen. Men det 
var på ad hoc basis, hvor de i særlige 
tilfælde lånte udstyr af hinanden. Eller 
som det sker i Irak, hvor det danske 
nationale støtteelement er placeret på 
en britisk logistikbase og derfor nyder 
godt af briternes beskyttelse.

I forbindelse med NATO Response 
Force er målet imidlertid, at etablere 
et egentligt multinationalt samarbejde, 
hvor hvert land kun påtager sig ansva-
ret for en del af den samlede logistik-
opgave, som deles mellem de tilmeldte 
nationer.  

Det forklarer major Niels-Åge Fol-
mann Madsen, der er chef for det natio-
nale danske støtteelement, som støttet 
det danske bidrag til NATO Response 
Force 4, 1. lette opklaringseskadron fra 
Gardehusarregimentet. 

”Som det er nu dobbeltsikre man. 
Norge kan klare det hele, hollænderne 
kan klare det hele, vi kan klare næsten 
det hele. Målet er egentlig multina-
tionalitet, hvor landene byder ind 
med noget forskelligt. Fremtiden er, 
at man specialiserer sig, så Danmark 
eksempelvis stiller med gaffeltrucks, 
Tyskland med kraner og andre nationer 
med særlige transportkøretøjer, som 
man så deler, alt efter hvilke opgaver 
man skal løse”.

Bidrag til omstillingen
Formålet med det multinationale 

samarbejde er efter Niels-Åge Folmann 
Madsens opfattelse meget klart. Der 
skal spares penge. Det er nødvendigt 
for at kunne omstille NATO-landenes 
forsvar fra tunge konventionelle en-

NATO Responce Force og Iron Sword
Den store multinationale øvelse Iron Sword, med omkring 5.500 soldater, der foregik i Norge de første fjorten dage af soldater, der foregik i Norge de første fjorten dage af 

juni, markerede afslutningen på beredskabsperioden for NATO Response Force 4. Det er den fjerde af de udrykningsstyr-
ker fra NATO, der i hvert et halvt år af gangen, skal være klar til med kort varsel at rykke ud til verdens brændpunkter. Og 
som skal være med til at sætte skub i den omstilling fra tunge stationære styrker til lettere og mere mobile styrker, som er 
nødvendig, hvis NATO skal bevare sin relevans som sikkerhedspolitisk organisation i en verden, hvor det er borgerkrige, 
fejlslagne stater og terrorisme, der truer alliancens medlemmer.

Før NATO Response Force 4 gik ind i sin beredskabsperiode i midten af januar i år, var der forventning om, at udryk-
ningsstyrken skulle sendes på en virkelig international mission. Men politisk uenigged i alliancen gjorde det umuligt at 
fi nde en mission, som styrken kunne forstærke eller sætte i gang.

I stedet har styrken gennemført to store øvelser i beredskabsperioden, Nobel Javelin på den kanariske ø Fuerteventura i 
april og Iron Sword, der fi nder sted i den sydlige del af Norge. 

Øvelserne er både blevet gennemført for at holde udrykningsstyrken på et højt niveau, hvilket ville være vanskeligt, hvis 
den blot stod stand-by. Men de også blevet gennemført for at træne nogle af de discipliner, som stadig er vanskelige; nemlig 
store multinationale deployeringer over lange afstande og multinationalt samarbejde.

NATO Response Force er først og fremmest en tysk-hollandsk styrke, men enheder fra den danske hær har, spillet en lille, 
men vigtig rolle i styrken. Gardehusarregimentets 1. lette opklaringseskadron, der til dagligt hører hjemme på Bornholm, 
har løst opklaringsopgaver for den 43. Hollandske mekaniserede brigade. Bornholmerne er blevet støttet af to enheder, 
begge opstillet af Trænregimentet, et nationalt støtteelement og et militærpolitidetachement.

soldater, der foregik i Norge de første fjorten dage af soldater, der foregik i Norge de første fjorten dage af 
juni, markerede afslutningen på beredskabsperioden for NATO Response Force juni, markerede afslutningen på beredskabsperioden for NATO Response Force 

som skal være med til at sætte skub i den omstilling fra tunge stationære styrker til lettere og mere mobile styrker, som er 

ningsstyrken skulle sendes på en virkelig international mission. Men politisk uenigged i alliancen gjorde det umuligt at 

begge opstillet af 

Den nationale støtte 
bliver multinational
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heder til lettere og mere deployerbare 
størrelser.

Så langt er samarbejdet imidlertid 
ikke kommet endnu.

”Vi mangler det sidste omkring ar-
bejdsdelingen, før vi kan tjene og spare 
penge. Men det er det, vi skal have 
ud af det, og det har jeg blandt andet 
drøftet med den hollandske general, 
som var her i dag”, siger Niels-Åge 
Folmann Madsen.

Den afgørende forudsætning for at 
skabe ægte multinationalt samarbejde 
er, at enhederne har tillid til, at de 
andre nationers enheder løfter deres 
del af opgaven tilfredsstillende. Og 
den tillid mener Niels-Åge Folmann 
Madsen, at de øvrige lande har til det 
danske NSE.

”Jeg synes vi bliver behandlet godt. 
Alle kender os og ved, at vi deltager 
med relevant materiel. De ved, at de 
kan stole på os”.

Niels-Åge Folmann Madsen fremhæ-
ver ligeledes, at det er en stor fordel, at 
de enkelte chefer gennem perioden har 
fået et personligt kendskab til hinan-
den. Det gør det eksempelvis nemmere 
at spørge om man må låne materiel 
og det er ikke mindst en fordel, hvis 
man kommer ud i et missionsområde. 
Blandt andet derfor er Niels-Åge Fol-
mann Madsen meget glad for, at han 
har haft mulighed for, at deltage i alle 
de aktiviteter, som han har ønsket.

Fælles konvojer
Et af de områder, hvor det multina-

tionale samarbejde allerede fungerer 
og hvor der i begrænset omfang spares 
penge, er omkring konvojer fra den 
store logistiske base i baglandet og 
frem til enhederne i den skarpe ende. 

Det danske støtteelement får under 
øvelsen kørt forsyninger frem til den 
lette opklaringseskadron på holland-
ske biler, hvis der ikke er behov for så 
meget, at de selv kan fylde en bil. Og 
danske soldater kører med som reser-
vekørere på de hollandske lastbiler. 

På konvojområdet mener Niels-Åge 
Folmann Madsen, at selve samarbejdet 
er ved at være nået så langt som det kan 
komme, fordi man er fælles om både 
selve transporterne og om ambulancer, 

kranbiler og beskyttelse.
Men der er stadig meget at arbejde 

med, før samarbejdet fungerer opti-
malt.

Landene har eksempelvis forskellige 
procedurer for, hvordan de reagerer, 
hvis de bliver angrebet og det er natur-
ligvis et problem. Det er derfor noget 
af det, som bliver trænet under øvelser 
som Iron Sword. Men det er svært, 
fordi alle mener, at deres måde er den 
rigtige. 

Der er også udfordringer omkring 
sproget, hvor hollænderne, som dan-
skerne er underlagt, ikke altid husker, 

at de skal bruge det engelske fælles-
sprog, så danskerne kan forstå, hvad 
der bliver sagt på radioerne. Og der er 
lidt forskellige holdninger til, hvor nøje 
eksempelvis regler om farligt godt skal 
overholdes. 

Men alene det at det nu er procedure 
man fokuserer på viser, at der er sket 
store fremskridt i løbet af perioden. 
Under de første fælles øvelser var en 
succes, hvis de multinationale konvo-
jer overhovedet nået frem til deres mål 
på nogenlunde sammen tid, forklarer 
Niels-Åge Folmann Madsen. 

 

Major Niels-Åge Folmann Madsen ved en af de nye Man 35 lastbiler, som det 
nationale støtteelement har fået i forbindelse med NATO Response Force-
perioden. Han er glad for de nye biler, men vil gerne have anhængere til dem 
alle sammen. ”En lastbil uden anhænger er spildt af ressourcer”, siger han.
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I næsten ubemærkethed har Dan-
mark i løbet af foråret medvirket til 
etableringen af den seneste FN mis-
sion, nemlig United Nations Mission 
in Sudan – UNMIS.

Missionen er en af de største FN 
missioner i nyere tid. Det samlede 
styrketal skal i løbet af relativt kort tid 
være ikke færre end 10.000 soldater. 

Af det store antal er 850 FN-obser-
vatører, ca. 4.500 såkaldte ”enabling 
forces”, hvilket omfatter ingeniører, 
logistikere, sanitetsfolk med videre. 
Den resterende del af styrken er med 
som ”Force Protection”, med andre 
ord den slagkraft og sikring som skal 
sikre, at den øvrige del af styrken kan 
fungere.

Militærpolitiet er, som altid, repræ-
senteret i missionen. Indtil videre med 
et beskedent, men trods alt substantielt 
bidrag, idet vi for første gang i meget 
lang tid, bestrider den fornemste post 
indenfor FN’s militærpoliti, nemlig 
jobbet som Force Provost Marshall.

Redaktionen har modtaget følgende 
indlæg fra major Jess Torp:

BAGGRUND
Efter mere end 30 år borgerkrig i Su-

dan blev der, den 9. januar 2005, ind-
gået en fredsaftale mellem Sudans re-
gering i nord og oprørsstyrkerne, under 
ledelse af SPLM/A (Sudaneese Peoples 
Liberation Movement / Army), i syd.

Fredsaftalen omfatter den nord-syd-
gående konflikt, og omfatter således 
IKKE de tre uroplagede Dafour-pro-
vinser.

Fredsaftalen var et enormt gennem-
brud idet det, for første gang i næsten 
en menneskealder, lykkedes at forene 
de stridende parter om en altomfat-
tende aftale for landets fremtid. Afta-
len betegnes som The Comprehensive 
Peace Agreement, eller blot CPA i dag-
lig tale.

I kølvandet på fredsaftalen forpligte-
de FN’s Sikkerhedsråd sig til at assiste-
re aftalens parter med at implementere, 
monitere og kontrollere den.

Mandatet til missionen blev givet 
ved Sikkerhedsrådets resolution 1590 
af 2005.

Mandatet er klart: FN vil, om nød-
vendigt med magt, sikre at organisa-
tionen kan løse de opgaver den har, i 
forhold til den indgåede aftale. 

United Nations Mission 
in Sudan (UNMIS)
Af: Force Provost Marshall, Major+ Jess Torp

andre ord dækker Sudan fem gange 
Frankrigs areal.

Sudan er inddelt i i alt 15 provinser. 
Heraf udgør Dafour provinserne de tre. 
De øvrige 12 er fordelt med otte, som 
er orienteret mod regeringen i Khar-
toum og fire, som har ønsket at løsrive 

Et af hovedpunkterne er at moni-
tere og verificere implementeringen af 
fredsaftalen.

En anden væsentlig del af aftalen 
er, at der i løbet af seks år skal afhol-
des folkeafstemning om hvorvidt den 
sydligste del af Sudan fortsat ønsker at 
være en del af Sudan, eller om der skal 
etableres en selvstændig stat.

SUDAN
Sudan er Afrikas største land. Arealet 

er ca. 2,5 mio. kvadratkilometer – med 
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sig derfra.
Landet er i nord præget af ørkenen 

mellem Ægypten, Libyen og Sudan 
(Den Nubiske ørken), i den centrale del 
af den blå og den Hvide Nil mod øst, 
og Dafour provinserne med grænser 
til Chad, Den Demokratiske Republik 
Congo mod vest og sydligst dels Ima-
tong-bjergkæden og verdens største 
sump, kaldet As Suud.

De sydligste provinser er præget af 
en blanding af afrikansk savanne og 
tæt jungle.

Befolkningen består af 55 % afrika-
nere, 45% arabere og 5 % ørige. Der er 
således tale om et meget forskelligartet 
land med store både kulturelle, økono-
miske og geografiske forskelle.

Du skal af sted nu!
Torsdag den 24. marts blev jeg kon-

taktet af personelofficeren ved Den 
Kongelige Livgarde. Han meddelte 
mig, at Livgarden var blevet pålagt at 
opstille og klargøre dele af SHIRBRIG 
til at udgøre kernen i FN’s hovedkvar-
ter i Khartoum, og at jeg var blandt det 
udpegede personel. Jeg skulle bestride 
funktionen Deputy Force Provost 
Marshall.

Blandt mange årsager til at netop jeg 
blev valgt er, at jeg ved siden af tjene-
sten som chef for 1 MPKMP, tillige er 
blevet placeret som chef for MPCOY i 
SHIRBRIG.

Jeg skulle forudse at rejse medio 
april.

Da det blev hverdag igen, skulle det 
til at gå stærkt. 

Heldigvis havde jeg jo i et stykke 
tid kunnet følge udviklingen omkring 
Sudan, så jeg var allerede blevet vac-
cineret og stort set klargjort til at tage 
af sted.

Efter nogle hektiske dage med over-
dragelse af 1 MPKMP til næstkom-
manderende og ture til SHIRBRIG’s 
fredstidshovedkvarter på Høvelte Ka-
serne, modtog jeg meddelelse fra FN’s 
hovedkvarter i New York at jeg skulle 
rejse den 19. april.

Ankomsten til Hovedkvarteret 
Ved ankomsten til Khartoum blev 

det endnu engang fastslået, at selv den 
bedste plan ikke altid kan modstå den 
virkelige verden. 

Da jeg meldte mig hos Force 
Commander (Generalmajor Akbar fra 
Bangladesh) kunne han oplyse, at der 
var sket ændringer i bemandingen. Jeg 
skulle således ikke forvente at se min 
chef i min tid i missionen. 

Med andre ord havde jeg nu opgaven 
som Force Provost Marshall.

De af Jer som kender mig, ved, at det 
bestemt var en melding som kun udlø-
ste tørre tårer – en kæmpeudfordring 
– både personligt og professionelt, men 
absolut også en fantastisk chance for at 
vise at vi i Danmark faktisk ER i stand 
til at levere varen, også på hovedkvar-
tersniveau. Jeg vil i hvert tilfælde gøre 
mit bedste for at leve op til opgaven.

Den første tid
Efter den obligatoriske introduktion 

til FN’s til tider uigennemsigtige, og 
hvad man vel, uden at være alt for 
kritisk, må kalde langsommelige, ad-

ministrations- og forsyningstjeneste 
blev jeg udstyret med både et kontor 
og diverse hjælpemidler.

Den følgende mandag skulle jeg 
møde til ”Induction Course”. 

Kurset er et lynkursus i den aktuelle 
mission for at sikre at alt personel der 
arbejder i missionen er orienteret om 
såvel de grundlæggende forhold såsom 
mandatet, opgaven og styrkens sam-
mensætning, som forretningsgangen i 
missionen. Derudover tjener kurset til 
at sikre at alle nyankomne er bekendt 
med de ”spilleregler”, der er udstukket 
fra hovedkvarteret i New York.

Endeligt er det en del af kurset, at 
man hurtigt etablerer forbindelse til an-
dre dele af missionen, idet deltagerne 
på kurset er sammensat som en blan-
ding af den internationale civile stab, 
de lokalt ansatte civile og den militære 
komponent.

Jeg må tilstå, at selvom jeg var godt 
forberedt og orienteret om forskellige 
forhold i missionen, så var induction 
training et formidabelt tiltag. (Det 
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kunne vi godt lære af derhjemme når vi 
får nye medarbejdere!)

Missionen
UNMIS hovedkvarter er som tidlige-

re nævnt placeret i Khartoum, Sudans 
hovedstad.

Umiddelbart kan det synes underligt, 
når nu missionens tyngde både opera-
tivt og logistisk er 1000 km mod syd, 
men årsagen er den ganske enkle, at 
hovedparten af missionens samarbejds-
partnere i såvel regering som offentlig 
administration er placeret her.

For at kompensere for den meget 
lange afstand oprettes der et slags 
”fremskudt” hovedkvarter i den syd-
lige del af landet, nærmere betegnet i 
byen Juba.

Missionen har opdelt de dele af lan-
det som kan betragtes som det egentlige 
indsættelsesområde i syv sektorer.

I hver sektor oprettes, udover et 

sektorhovedkvarter der koordinerer 
anvendelsen af både observatører, 
”enablers” og styrker, et antal underen-
heder, såkaldte ”team-sites”. Fra ”sitet” 
skal kombinerede tre-mands patruljer 
bestående af en FN-observatør og re-
præsentanter fra såvel regeringen som 
SPLM/A kontrollere, verifi cere og rap-
portere om alle aktiviteter som enten 
er i overensstemmelse eller i modstrid 
med fredsaftalen.

Der har været en del logistiske og 
praktiske hindringer i vejen for at kun-
ne deployere enhederne og observatø-
rerne. Opgaven er utvivlsomt enhver 
logistikers mareridt, idet infrastruktur, 
klima og den generelle situation gør 
operationerne endog særdeles vanske-
lige.

De praktiske problemer har bl.a. be-
tydet, at der på nuværende er et ”efter-
slæb” på deployering af ca. 1000 mand 
I forhold til den oprindelige tidsplan.

For MP betyder det konkret, at der 

kun er een MP’er I hele missionen lige 
nu, nemlig undertegnede.

På sigt ændrer dette sig selvfølgeligt. 
Det er hensigten af kernen i UNMIS 
Force MP skal udgøres af et MP-kom-
pagni fra Banglahdesh samt fra de øv-
rige troppebidragydende nationer.

Den samlede MP-styrke bliver såle-
des på op mod 200 mand.

MP skal indsættes i samtlige sekto-
rer.

Når jeg engang ser ”mine” MP’ere 
skal jeg nok skrive lidt om hvordan det 
går med at få dem sat i sving.

Nyd jeres ferie og fridage ved

Vesterhavet
Vesterhavs Camping er en familievenlig

3-stjernet campingplads med mange
 moderne faciliteter og aktiviteter.

Pladsen ligger kun
ca. 100 m fra Vesterhavet.

Luksus 6 pers. campinghytter
med køkken og badeværelse udlejes.

Vi tilbyder  alle ansatte ved
Aalborg Kaserner

samt medlemmer af
respektive soldaterforeninger

15% rabat
på gældende overnatningspriser.

Ved leje af hytter tilbyder vi
10% rabat

når lejemålet er over 1 uges længde.
Rabatordningen gælder ikke elforbrug.

Vesterhavs Camping
Flyvholmvej 36,  Langerhuse

7673 Harboøre
Tlf. 97 83 47 04

camping@lauritzen-ferie.dk

Se også vores internetside
www.lauritzen-ferie.dk

med mange yderligere informationer.
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PERSONELNYT

Øverst: Jens Bossen, Toni Jensen, og Jørn Olesen. 
Og nederst: Georg B. Christiansen, Arne Brandsborg og Viggo Egediussen har 
bestået uddannelsen som ejendomsservicetekniker.

Seniorsergent Per Munch Jensen er af 
Hendes Majestæt Dronningen blevet 
benådet med Fortjenstmedaljen i sølv. 

Fortjenstmedaljen
i sølv

Kørelærer Kurt Jakobsen er af Hendes 
Majestæt Dronningen blevet benådet 
med Fortjenstmedaljen i sølv. 

Ridder af 
Dannebrog

Hendes Majestæt 
Dronningen har den 
6. juli 2005 benådet 
oberstløjtnant Søren 

Bo Larsen med 
Ridderkorset af 1. grad 
af Dannebrogordenen.  

Oberstløjtnant S.B. 
Larsen er chef for 1. 

Logistikbataljon
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Forsvarsforliget 2005 – 2009 om-
fatter store forandringer. Mange 
medarbejdere i forsvaret, og her-
under også de ansatte ved Aalborg 
Kaserner/Trænregimentet, vil på den 
ene eller anden måde blive berørt af 
implementeringen af dette forlig. 
Derfor er det vigtigt at sætte fokus 
på fastholdelsen af bl.a. det gode 
arbejdsmiljø samt fokus på de 
reaktioner, der naturligt vil komme 
på utryghed og frustrationer.

Med ide fra FRO*C (Forsvarets Råd-
givning om Omstillings Center/Nord 
og Østjylland) afholdt LOSU (LOkalt 
SamarbejdsUdvalg) ved Trænregimen-
tet, med udgangspunkt i ovenstående, 
et 12-12 seminar, hvor blandt andet 
Forsvarets Bedrift og Sundhedstjene-
ste v/Michael Mossing holdt et indlæg 
om arbejdsmiljø, stress og håndtering 
af utryghed og frustrationer hos medar-
bejderen og ledelsen. 

Hans indlæg berørte mange af de si-
tuationer, der hos den enkelte kan opstå 
på grund af frustrationer over ikke at 
kende sit fremtidige virke i forsvaret. 
Mange af os kender situationen, hvor 

vi føler os utrygge, hvilket kan give 
sig udslag i fravær, sygdom, dårligt 
arbejdsmiljø o.s.v. Ved at øge opmærk-
somheden på dette, kan det være med 
til at afhjælpe og løse nogle af pro-
blemstillingerne.  

Orion i Pandrup
Lars Larsen, 3F tillidsmand og med-

arbejder ved Orion i Pandrup var ind-
budt til at fortælle om hans personlige 
virke som tillidsrepræsentant, medar-
bejder og opsagt medarbejder bl.a. ad 
flere omgange. Det gav et stort indtryk 
på deltagerne, hvilke problemstillinger 
man som tillidsmand kan komme ud 
for, ikke mindst fordi man står som 
bindeleddet mellem medarbejder og 
ledelse og gerne vil varetage medarbej-
derens interesser.  

Personel og Servicevirksomheden
FRO*C v/Birgit L. Vestergaard 

orienterede om Personel og Service-
virksomheden (P&S), herunder bl.a. 
de muligheder, man som berørt medar-
bejder af forliget har eller kan komme 
ud for. 

Yderligere information om P&S kan 

hentes på FRO’s hjemmeside eller ved 
FRO*C på tlf. 98 19 71 74

Rollespil
For at sætte lidt perspektiv på de 

fremadrettede problemstillinger og op-
gaver afviklede FRO*C, med Susanne 
Pape Sørensen som rolleindehaver, tre 
forskellige rollespil. 

For alle tre rollespil var fokus sat på 
den medarbejdersamtale, som nødven-
digvis finder sted i forbindelse med 
en forflyttelse rent geografisk eller til 
anden funktion og den mest følsomme, 
hvor man er nødt til at afskedige med-
arbejderen. 

Seminariet blev afsluttet med en 
konklusion om, at det er vigtigt at 
bevare det gode arbejdsmiljø, at være 
anstændig og forberedt på de problem-
stillinger, der kan forekomme. Og ikke 
mindst at ledelse, tillidsrepræsentanter 
og medarbejdere står sammen om at 
løse opgaven på bedste vis for alle. 

Alle personelgrupper var repræsenteret ved seminaret. De var alle enige om, at man skulle stå sammen for at løse de 
mange opgaver, implementeringen af forsvarsforliget vil bringe.

Af Job og Uddannelseskonsulent Birgit Vestergaard.

Vi er alle berørte af forandringsprocessen
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Du sidder nu igen med et nummer 
af Trænsoldaten. Foreningens talerør 
til medlemmerne. Udgivet af Træn-
regimentet i samarbejde med solda-
terforeningen. De sidste numre af 
dette blad har været udsat for en del 
forandringer, med hensyn til kvalitet 
og størrelse. Et nummer fik medlem-
merne i et andet format en det, du 
sidder med i hånden i dag. 

Grunden til dette var udelukkende 
at spare penge på forsendelsen. Vi 
valgte at gå ned i format og spare ca. 
halvdelen af portoafgiften. Reaktio-
nerne på det nye format var positive 
og det er nu med i vores overvejelser 
om det fremtidige blad. 

Et særnummer af Trainposten er 
det også blevet til. Et blad vi så os 
nødsaget til at udsende da jubilæ-
umsprogrammet ikke var endeligt på 
plads inden udgivelsen at regiments-
bladet.

Vi har tillige udgivet et, synes vi 
selv, smukt jubilæumsskrift. Igen 
i A5 format. Et skrift der af rigtig 
mange medlemmer har givet os 
megen ros. Igen går de fleste tilba-
gemeldinger på formatstørelsen. Vi 
tror derfor i foreningen, at dette er 
vejen frem.

Derfor sidder du muligvis med 
det sidste nummer af det blad, som 
foreningen i samarbejde har udgivet 
med regimentet. 

Prisen for porto er en stor byrde 
for en forening med landets billigste 
kontingent. Ændrer vi ikke på det 
forhold, vil kontingentet kun kunne 
dække trykkeudgifter og forsendelse 
af blade.

30. april kunne foreningen afholde 
det årlige jubilarstævne. 

Et stævne, der i sidste øjeblik måtte 
ændre udseende, da regimentet aflyste 
sin gæste- og forældredag. Disse to ar-
rangementer har traditionen tro fulgtes 
ad. Vi måtte finde en ny model, da der 
nu ikke var indkaldte soldater og ud-
stillinger at se på. 

Det var derfor med en anderledes 
fornemmelse vi kunne afholde dette 
jubilarstævne. Men som traditionen 
byder: Det blev en succes. Jubilarstæv-
net 2006, vil blive afholdt efter samme 
model.

Ved stævnet indviede vi foreningens 
nye fane. En meget smuk silkedug 
med Trænregimentet mærket påsyet 
på to sider. Det gamle Jyske Trænre-
giments regimentsmærke pryder nu 
fanespidsen. Formanden for danmarks-

samfundet Henrik Westen-Jensen slog 
det første søm i fanen, regimentschef 
Christian Mollerup Schmidt andet og 
foreningens formand Bent Frisk det 
tredje. Middagen var rykket frem til 
klokken 13.00, og som noget nyt un-
derholdt et meget veloplagt Prinsens 
Livregiments Musikkorps.

Foreningens æressablen blev over-
rakt til amtsrepræsentanten for Viborg 
amt, Egon Bak, for det utrættelige ar-
bejde han udøver for foreningen.

Under middagen modtog formanden 
Danilog / Sjællandske Trænregiments 
Soldaterforenings fortjenstegn.

Arrangementet sluttede kl. 1800, og 
alle havde således mulighed for at være 
hjemme i rimelig fornuftig tid. 

Som tidligere nævnt vil næste års 
jubilarstævne blive skåret over samme 
læst. De nye tider fik mange langvejs 
fra, til at drage til Aalborg denne dag.

Formandens 
klumme

Jubilarstævne 2005
En veltilfreds formand fører de mange jubilarer ind på paradepladsen.
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Foreningen fik sidste år den ide at 
markere sit 50 års jubilæum på en 
for en soldaterforening anderledes 
måde. 

Det stod hurtigt klart, at der skulle 
afholdes reception på selve dagen. 
Ligeledes ville vi afholde en beskeden 
middag for nogle få indbudte gæster.

 Det anderledes skulle være en gave 
til Aalborg by, således at borgerne ved 
selvsyn kunne få en ide om, hvad en 
soldaterforening går og laver. Nu hav-
de vi jo gennem tiden, med soldaternes 
hjælp, sat et vis præg på byens natteliv. 
Nu ville vi vise byen soldaterlivet på en 
anden måde.

Det lykkedes for to håndfulde perso-
ner at gennemføre et jubilæumsarran-
gement, som ikke er set tidligere. 

Foreningen havde fra starten lagt sig 

Ved paraden blev foreningens nye flotte fane indviet. Her slår formand Bent Frisk det tredje søm i fanen. Formanden for 
Danmarkssamfundet, Henrik Westen-Jensen (bagerst t.h.), slog det første søm i fanen og regimentschef , oberst Christian 
Mollerup Schmidt, det andet. (Oberst Schmidt står lige bagved foreningens stolte fanebærer, Verner Nielsen.  

Fantastisk flot jubilæumsshow
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fast på, at hvis arrangementet skulle 
gennemføres, skulle det være med no-
get man ikke ser hver dag. 

Valget var ikke svært, da foreningen 
tidligere har været gæstet af vel nok 
verdens bedste motorcykelopvisnings-
hold, fra vort venskabsregiment i Sve-
rige. Disse soldater giver et spektaku-
lært show, og der var ingen tvivl i vort 
sind, om at dette måtte være hovedat-
traktionen.

Arrangementet blev planlagt til af-
holdelse lørdagen efter fødselsdagen. 
Der kunne Svenskerne imidlertid ikke 
så det hel blev rykket frem til lørdag 
den 18. juni.

En overvældet formand
Svenskerne ankom allerede torsdag, 

og det var en lidt overvældet formand, 
der kunne tage imod ikke mindre end 
fem lastbiler med anhænger samt en 
stor turistbus. Motorcykelholdet var i 
jubilæumsanledningen udvidet med et 
feltbageri.

Efter ankomsten var der tid for at be-
sigtige arealet for opvisningen lørdag. 
Parkeringspladsen på Aalborg havn.

Den var brugbar, men enormt ujævn 
med flere store huller. Kommunen 
magtede ikke at afhjælpe problemet, 
så ved hjælp af et medlem af soldater-
foreningen, en Unimog med sneskra-
ber, kunne foreningen overdrage et 
parkeringsareal i perfekt tilstand uden 
huller.

 Vi så ligeledes på Birkelse stadion. 
Arméns Lejon ville gerne give opvis-
ning to gange i forbindelse med besø-
get, og fredag aften blev opvisningen 
henlagt til dette stadion.

Christian den IV’s Laug
Fredag blev vore svenske venner 

udsat for noget de ikke i deres vildeste 
fantasi havde forestillet sig. Soldater-
foreningen havde anmodet om at vores 
venner kunne blive optaget i Christian 
den 4.’s Laug. Fredag formiddag blev 
således et festligt afbræk i forberedel-
serne både for vores venner og besty-
relsen.

Fredagens opvisning var en god ge-
neralprøve for arrangementet lørdag, 

og landsbyen Birkelse fik en oplevelse 
af de sjældne.

Tidlig lørdag morgen mødte bestyrel-
sen med hjælpere op på Aalborg havn. 
Her var de svenske feltbagere i gang 
med kaffebrygning og kagebagning. 
Det var et imponerende syn, og mange 
gæster i byen benyttedes sig at et tilbud 
om at smage svensk wienerbrød.

Dansk militærhistorisk køretøjs-
forening deltog med gamle køretøjer, 
Nimbusklubben gav prøveture og 
garnisonsmuseet viste udstillede kø-
retøjer.

Et virkeligt hit var det at se de glade 
børn der fik en ”flyvetur” i en flyvema-
skine, venligst udlånt af flyvestation 
Aalborg.

Prinsens Livregiments Musikkorp 
viste igen at de er et hold af meget pro-
fessionelle musikere.

Rigtig mange mennesker tog i mod 
tilbudet om at komme på Aalborg havn 
denne lørdag. Foreningen havde i an-
ledningen af arrangementet udgivet en 
festavis, der blev omdelt sammen med 
Nordjyske stiftstidende, for at gøre re-
klame for arrangementet. 

En succes af format
Som dagen skred frem bredte 

spændingen og forventning sig til 
programmet hovedattraktion. Som en 
lille opvarmning kørte Arméns Lejon, 
ledsaget af militærpolitiet gennem Aal-
borgs gader, for at lave lidt reklame. 
Der blev kikket med store øjne, da 
holdet kørte over nytorv.

Det blev igen en fantastisk opvisning, 
der tog pusten fra flere at tilskuerne. 

Det blev en succes af stor format, at 
kunne vise Aalborg by dette show. Des-

De svenske motorcykelekvilibrister fra Arméns Lions gav også et fantastisk 
show i Birkelse, der fik mange af de lokale til at drage til Aalborg om lørdagen, 
hvor successen blev gentaget.
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Knap havde festlighederne lagt sig, 
før dagen oprandt for fødselsdagsre-
ceptionen. Onsdag den 22. juni kunne 
foreningen i strålende sol byde på pøl-
ser og fadøl, til de fremmødte. 

Det var et smukt syn med de mange 
soldaterforeningsfaner, der tog i mod 
de mange gæster. En stor tak til Re-
gionsrepræsentant Paul Knudsen for 
dette flotte arrangement. 

Sigfreds Fodvarmere leverede under-
holdningen og det blev til et par hyg-
gelige timer, i gode venners lag. 

Ved receptionen modtog forening 

værre fandt det ikke vej til TV Nord. 
Her havde man denne dag valgt at 
fokusere på et fårehold i Himmerland. 
Synd for TV Nord, og ikke mindst de 
folk der havde glædet sig til et lille 
gensyn med showet foran skærmen.

Lørdag eftermiddag var det en glad 
bestyrelse, der kunne pakke sammen 
og i hast begive sig til Aalborg kaser-
ner, for at gøre klar til en middag for 
indbudte gæster.

Det blev et lille hyggeligt arrange-
ment, hvor foreningens æresmedlem-
mer og modtagere af fortjensttegn 
havde mulighed for at drøfte solda-
terforeningslivet gennem de 50 år. Det 
var således en stor glæde at forenin-
gens stifter og medstifter kunne være 
til stede.

I sergentmessen holdt vores svenske 
venner grillaften. En fortjent og perfekt 
måde at fejre de to dages fantastiske 
opvisninger.

Søndag morgen stod i afskedens 
tegn. Efter morgenmad med vores 
svenske venner, og efter udveksling af 
gode minder var det tid at drage hjem 
til Sverige.

Det var derefter en lidt brugt besty-
relse der kunne gå i gang med opryd-
ningen.

Mange af Aalborgs borgere havde 
fundet vej til området omkring havnen.

mange flotte gaver. Disse vil i fremti-
den kunne nydes i foreningens ophold-
slokaler på Hvorup kaserne.

Tak til de frivillige
Fra foreningens bestyrelse skal der 

lyde en stor tak til alle de personer der 
på frivillig basis har gjort det muligt 
at fejre denne runde fødselsdag på en 
værdig og ikke mindst minderig måde.

Trænregimentet/Jyske Trænregi-
ments soldaterforening har ved sit 
jubilæum igen sat sit præg på soldater-
foreningslivet i Danmark.

Festlig fødselsdagsreception
Gæster fra nær og fjern besøgte soldaterforeningen ved receptionen. 

Kommende arrangementer
Fugleskydning Lindholm høje 6. august
Bowling     medio september
Banko     8. november
Juletræ     18. december 
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FREMSYN – STYRKE – VILJE

Christian Mollerup Schmidt

Implementeringen af forsvarsforliget er stadig det, der 
præger dagligdagen ved regimentet, men der er fortsat ope-
rative opgaver, der skal løses. 

Vi har netop roteret styrkerne i Kosovo og Irak og det var 
sidste gang, regimentet havde ansvaret for denne operation, 
hvor vi sendte 125 mand ud. 

Der var ved regimentet opbygget en ganske god ekspertise 
og organisation til at tage sig af denne opgave. I fremtiden 
vil det være den operative struktur i form af 1. Logistikbatal-
jon, 2. Uddannelsesbataljon og MP-kompagnierne, der står 
for at rotere styrkerne ud og hjem.

En anden og meget vigtig del af de operative opgaver er 
indkaldelse til og gennemførelse af Hærens Basisuddannel-
se. 2. Uddannelsesbataljon/Trænregimentet indkaldte den 1. 
august over 500 værnepligtige og er nu godt i gang med ud-
dannelsen. Samtidig hermed er bataljonen ansvarlig for den 
fortsatte uddannelse af de soldater, der tegnede kontrakt fra 
det sidste uddannelseshold. Det betyder at bataljonens dag-
lige styrke er ca. 700 mand og dermed landets største.

1. Logistikbataljon er langsomt ved at få tilgang af nyt 
personel. En af bataljonens store opgaver bliver at deltage 
i arbejdet med struktureringen af den fremtidige vedlige-
holdelsestjenesten i hæren. Bataljonen vil med sit Vedlige-
holdelseskompagni komme til at være krumtappen i dette 
arbejde.

I starten af september fik personellet ved T-sektionen og 
Vedligeholdelsescenteret besked på, om de kunne få et job i 
Forsvarets Materieltjeneste. 

Det var desværre ikke alle, der blev plads til, så et antal 
medarbejdere har fået besked om, at de er placeret i den 
såkaldte ”genplaceringspulje”. Det betyder bl.a., at de har 
første prioritet til andre ledige stillinger i forsvaret, og dette 
kan få betydning i forbindelse med besættelse af de relativt 
mange nye jobs, der bliver ved de forskellige centrale tjene-
ster i Hjørring. 

For de medarbejdere der er genplaceret, er det ikke alle, 
der har fået deres første ønske opfyldt. Til de medarbejdere 
vil jeg bede om, at man ser på mulighederne og ikke be-
grænsningerne. 

Til alle de gode medarbejdere der er blevet placeret i 
genplaceringspuljen – vil regimentet i samarbejde med For-
svarets Rådgivning og Omstilling (FRO) efter bedste evne 
forsøge at støtte med genplacering inden for forsvaret eller 
til kvalificering og jobsøgning til nyt civilt job.  

Det ligger nu også nogenlunde klart, hvornår det reste-
rende personel ved regimentet kan forvente at få besked om 
deres fremtid. 

Personel ved køreskolen kan forvente at få besked en gang 

i oktober, personel ved regnskabskontoret forventes at få 
besked i løbet af oktober/november, medens kaserneelement 
og cafeteria må vente helt til efteråret 2006. 

Den nye ledelsesstruktur for cafeteria og kaserneelement 
er dog netop godkendt af Forsvarskommandoen, så den 
del af optimeringsprojektet kan forhåbentlig snart komme 
i gang. Men som det fremgår, vil der således gå endnu et 
år med usikkerhed for en del af det resterende personel ved 
regimentet. 

Også på det mere praktiske plan fortsætter forligsimple-
menteringen. Lokalforsvarsregionen er netop flyttet ind i 
den gamle regimentsbygning, der har gennemgået en længe 
tiltrængt istandsættelse. 

Senere i september flytter Hærens Logistikskole og Gar-
nisonsstøtteelementet ind i bygning 2, hvor Lokalforsvars-
regionen kom fra. Senere på året samles MP-kompagnierne 
med MP-skolen og MP-delen af Hærens Logistikskole til en 
MP-afdeling, der samplaceres i tre bygninger på Nr. Uttrup 
Kaserne. 

Og sådan følger yderligere omflytninger i takt med at 
bygninger ombygges og nyindrettes hen over de næste par 
år. Der bliver fortsat arbejdet med nye projekter som f.eks. 
bygning af lejr og nærkamphus til uddannelsesformål samt 
ombygning af infirmeriet. 

Der er med andre ord ikke noget der tyder på, at der ikke 
fortsat er god brug for at huske på vort valgsprog:

Implementeringen 
præger dagligdagen
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Omfattende 
renovering
af cafeteriet
Det skal være skidt, før det bliver 
godt, siger man. Og det passer så 
ganske fint på cafeteriet på Hvorup 
Kaserne.

Her er man i gang med en tiltrængt 
og gennemgribende modernisering af 
køkken-, kontor- og lagerfaciliteterne, 
ligesom hele det gamle ”udleverings-
område” nu bliver lavet om til et top-
moderne ”frit flowsystem”. 

Helt hvad det betyder, vil man kunne 
se først i det nye år, hvor hele herlighe-
den - til den nette sum af otte millioner 
kroner - skulle stå færdig. 

Det lyder jo umiddelbart af en for-
færdelig masse penge, men her skal 
man tænke på, at det jo er flere hun-

drede kvadratmeter, der er tale om. 
Indbefattet er også nye vinduer og 
toiletter, samt moderne bade- og om-
klædningsfasiliteter til personalet.

Det bliver således en stor, flot og mo-
derne arbejdsplads, til glæde for såvel 

kunder som personale. 
Indtil området kan tages i brug, må 

kunderne bespises i det gamle ”TUT-
område”, hvilket i grunden går ganske 
udmærket. 

PaS
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Smerte er trods alt et 
værdifuldt livstegn

Severinsen var den store vableekspert.

Af premierløjtnant af reserven Char-
lotte O. Brath, der tilbragte en del af 
hendes sommerferie med at gå den 
traditionelle Nijmegenmarch. 

Det regner! Min venstre fod har en 
nedsunken fodrodsknogle, og resten 
af min krop er jeg i øvrigt heller ikke 
i tvivl om, hvor er. Specielt mine ben 
og fødder tror jeg godt, jeg kan finde… 
Dem kan jeg tydeligt mærke. Hvilken 
syg personlighed vælger også frivil-
ligt at gå 40 km fire dage i træk? Men 
smerte er positivt! Det er trods alt et 
værdifuldt livstegn. 

”Pinkier”, kalder de os
Lørdag aften, den 16. juli 2005, efter 

troligt at have centralparkeret min bil, 
sætter jeg kursen mod gymnastiksalen 
på Nørre Uttrup Kaserne. Her skal den 
næste uges eventyr begynde. 

Foran de to busser, parkeret ved ca-
feteriet, står eliten! Jeg kan kende dem 
fra træningsturen på Hærvejsmarchen. 
Desuden står de ved siden af fem ram-
mer øl, så jeg ved, det er dem. 

De fleste af dem har gået turen mindst 
ti gange før og et par af de garvede er af 
sted for 29. gang. Men der er heldigvis 
også et par stykker, ud over mig, der 
skal gå for første gang. Pinkier kalder 
de os nye. Velkomsten er varm, øllene 
kolde, og snart sidder vi i busserne på 
vej til Holland. 

Heumensoord
Efter en god nats søvn på et 90 grader 

vinklet bussæde ankommer vi søndag 

formiddag til den militære lejr i Nijme-
gen, Heumensoord. Her er de i alt 5000 
militære deltagere fra hele verden ind-
kvarteret. Heraf er ca. 500 danske. Det 
er mange, men når man overvejer, at 
det samlede antal deltagere i marchen 
er 41.000, så bliver antallet sat lidt i 
perspektiv. 

Nijmegen by
Søndagen går med at få pakket ud og 

komme på plads i lejren. Men marchen 
starter jo først tirsdag morgen, så søn-
dag aften skal naturligvis også bruges 
fornuftigt. 

Efter en fornuftig aftensmad i den 
militære lejr sættes alle kræfter derfor 
ind på at erobre Nijmegen by. Samlet 
tager holdet, 24 mand stærk, fat på 
denne opgave og tager ind til byen. Vi 
pinkier vises rundt, men inden længe 
havner vi på byens gamle torv, hvor 
turens første chok indtræffer. En ting 
er, at der er fest i hele byen bare fordi 
der er 41.000 tosser, der har besluttet 
sig for at de skal gå en tur i Nijmegen 
og omegn. Men den her slags fest har 
jeg aldrig set - og mine øjne er normalt 
åbne for den slags input. 

Et bytorv på størrelse med en fold-
boldbane fyldt med mennesker, der alle 
er der af samme årsag; Nijmegen Horn-
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orkester. Byens torv afgrænses natur-
ligt af huse. Disse vurderer jeg til at 
være fra omkring 1700-tallet, men min 
vurdering er ringe, da det er begræn-
set hvor meget af disse bygninger jeg 
kan se for bare Hornorkester. Hver en 
trappe, hvert et vindue og sågar hvert et 
tag er proppet med diverse hornblæsere 
af forskellig art. Alle samspillende og 
med et trofast dansende, klappende og 
hujende publikum. 

Stemningen hele aftenen er fanta-
stisk, men alting har en ende, og enden 
på min busrute er Heumensoord.

Parade
Mandag morgen startes med parade. 

Alle de danske marchgængere samles 
og Dannebrog hejses, som officiel 
velkomst fra Nijmegendelegationen til 
Danmark. Efter paraden bruges manda-
gen på at komme sig over gårsdagens 
udskejelser og klargøre til tirsdag mor-
gen, hvor marchen starter. Men inden 
vi når så langt, skal endnu en fast insti-
tution i marchen dog opleves. Nemlig 
den officielle åbning af marchen. 

Åbningen
I stil med diverse åbninger af VM og 

OL er åbningen af marchen iscenesat 
på byens stadion. Traditionen tro lan-
der byens faldskærmshold på stadion 
en efter en med den ene imponerende 
landing efter den anden. Dette er første 
akt i åbningen, som ligeledes i stil med 
OL-åbninger fortsættes med diverse 

operasangerinder og små børn med 
hulahopringe i et væk. 

Som showet skrider frem, rettes 
opmærksomheden dog mindre og 
mindre på stadion, og mere og mere 
på morgendagens program. Men alle 
imponeres endnu engang af den energi, 
der af de lokale er lagt i den begiven-
hed Nijmegenmarchen tydeligvis er. 
Og dette inden marchen overhovedet 
er begyndt!

Guttenmorgen Heumensoord!
Det er tirsdag, kl. er 0300 om mor-

genen/natten og over lejrens interne 
radio spilles et hav af overgearede 
morgenmelodier. Budskabet er klart 
og mængden af adrenalin i kroppen 
gør det tilsvarende umuligt at fort-
sætte søvnen. GUTTENMORGEN 
HEUMENSOORD! Efter et nærende 
morgenmåltid er vi inden længe klar til 
afmarch. Holdet samles på to geledder 
til befalet marchtid i opmarchområdet 
og marchen er begyndt. 

Vi lægger ud i et godt tempo på de 
omkring 7 km/t. Dette tempo viser sig 
senere at være den hastighed, det meste 
af marchen gennemføres med. Rosen 
og æren for dette tempo må utvivlsomt 
tilskrives vor utrættelige holdfører, 
oberstløjtnant Ole Christiansen, bedre 
kendt som OC eller Ole Løjtnant. 

Scenen
Hele dagen går som sagt i raskt 

tempo. Dog med undtagelse af et par 

enkelte knudepunkter, hvor mængden 
af mennesker sænker vores tempo. Og 
mængden af mennesker er utrolig. Selv 
på de strækninger, hvor et almindeligt 
godt tempo sagtens kan holdes, der 
snydes øjet til at tro, det vil være umu-
ligt at trænge frem. 

Vejene er ganske simpelt fyldt op til 
begge grøftekanter med marchgængere 
så langt øjet rækker. Men frem kom-
mer vi. 

Undervejs på ruten støttes vi af vores 
to trofaste cykelordonnanser. De sørger 
for, at der er dækket godt op med saft, 
frugt, nødder og chokolade, når vi an-
kommer til rastepladserne. 

De holder også godt øje med os på 
ruten, og ikke en enkelt vabel undslip-
per deres opmærksomhed. Hønemor 1 
og hønemor 2 ved hvad der er bedst! 

Men ”nanserne” er ikke de eneste der 
holder øje med os. Og der er ikke gået 
mange kilometer, før chok nummer to 
indtræffer på min første Nijmegen-
march. 

På langt det meste af de 160 km er 
fortov og grøftekanter fyldt med tilsku-
ere i bedste Tour de France stil. Ikke 
nok med at alle disse mennesker står 
og sidder i vejkanten udelukkende for 
at klappe af og heppe på de forbipas-
serende helte. Tilskuerne står også med 
hele fade af slik og frugt til marchgæn-
gerne, og højt agtede firmaer som Ne-
stea og Werthers Ægte deler ud af deres 
varer. Kun til ære for os. 

”Båret” af tilskuerne, ”nanserne” og 
OC’s gode tempo er vi i Heumensoord 
før vi ved af det. Vi marcherer i takt og 
med fanen højt hævet til marchens mål; 
ølteltet. Her venter en velkomst fra vo-
res kollegaer på tværs af nationalitet 
med klap og til sangen ”Oh when the 
Danes go marching in”. 

Den første af de fire dage er gen-
nemført, og for dette belønner vi os 
selv med en øl. Øllen nydes til synet 
af de mange hold fra verden over, der 
marcherer ind på tilsvarende vis. Hver 
enkelt mand fra vort hold vurderer 
selvstændigt hvor mange øl han vil 
”belønne” sig med efter dagens march.  
Men der er jo også en dag i morgen.

Mindesmærket for det faldne ved slaget om broen ved Nijmegen.
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”Det gamle Dronningens”
De tre følgende dage forløber på 

tilsvarende vis. Vabler kommer og går. 
Blodsukkeret stiger og falder. Benene 
rekreeres og udpines. 

Som marchen skrider frem, lærer 
man mere og mere, og eventuelle smer-
ter bliver en del af rutinen. 

Men efterhånden, så går det også 
mere og mere op for mig, hvor værdi-
fuldt det er at gå med dette i sandhed 
”gamle” hold. 

Holdet er denne gang tilmeldt via mit 
eget regiment; Trænregimentet. Men 
holdet er i Nijmegen for 30. gang og er 
kendt som ”Det gamle Dronningens”.

 Erfaringen og traditionerne dette 
hold bærer, kan ikke simuleres af nye 
hold. ”Holdet har i alle 30 år ikke sat 
en eneste mand af!” lyder det stolt flere 
gange, og al den erfaring og kraft fra 
holdet ryger som et sukkerdrop lige ind 

i blodet på os pinkier. Dét er et hold der 
vil og kan.

Indmarchen
Heller ikke dette år sætter ”Det 

gamle Dronningens”/Trænregimentet 
nogle af på turen, og vi er nået til sidste 
militære rast. Marchen er nu slut, me-
daljer overrækkes og påsættes og årets 
holdfoto tages. Medaljen er nu indtjent, 
men marchen er dog ikke forbi. De 
sidste 5 km indmarch har vi stadig til 
gode, og de er det hele værd. 

Godt nok har der været tilskuere på 
hele ruten, men på de sidste fem kilo-
meter er der lige så mange tilskuere og 
militære orkestre, som der har været på 
de forrige 160 km. Endnu en sandhed 
går nu op for mig; de er skøre de hol-
lændere…

Den sidste honnørtribune er passeret 
og den sidste tradition, der skal opleves 

inden hjemturen, er den afsluttende 
fest. Det er i grunden utroligt, at den 
mand, der for et øjeblik siden haltede af 
sted, nu er mester på dansegulvet. Men 
alle er nu glade, og alle er nu helte. 
Dette er i al fald stemningen.

Ræsonnement 
Marchen er for længst slut, og ikke 

engang et par sunde smerter i benene, 
har jeg tilbage, som minde om denne 
på alle måder ekstreme og fede ople-
velse. Det eneste bevis jeg har på min 
erobring af Nijmegen, er et stykke me-
tal, der i forhold til oplevelsen virker 
fuldkommen intetsigende. 

Medaljen skal naturligvis bæres ved 
passende lejligheder, men oplevelsen 
bærer jeg altid. Jeg vil derned igen til 
næste år, og naturligvis med samme 
hold. Det siger sig selv, at også du er 
velkommen.

Det nordjyske hold på vej mod det endelige mål. Det er forfatteren, der går umiddelbart bag ved »jægeren«.
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En varm sommersøndag havde Aal-
borg Kommune, i samarbejde med 
Aalborg Kaserner, indbudt alle inte-
resserede til en travetur i øvelsester-
rænet. Her kunne man få et indblik i 
den brede fauna, der er i området.

Under kyndig vejledning af en vel-
oplagt naturvejleder, Klaus Godiksen, 
fi k de mange fremmødte en grundig 
orientering om især de planter og ur-
ter, der egner sig til fremstilling af den 
nordjyske ”livseliksir”: Bjesk.

Der var sågar lejlighed til at smage 
på herlighederne, idet Godiksen havde 
taget nogle smagsprøver med.

Bevar naturen: Sæt den på sprit!    
Med dette logo som valgsprog førte 

nogle af gæsterne sig frem. Det var 
”Bjesklauget Cimbrerne”, der til lej-
ligheden havde medbragt forskellige 
opskrifter, som de med rund hånd delte 
ud til deltagerne. 

Der var naturligvis en hel del militært 
ansatte, der deltog i arrangementet, 
men langt de fl este var civile, der var 
blevet opmærksomme via en offentlig 
folder, der orintere om div. naturvan-
dringer rundt i landsdelen.

opskrifter, som de med rund hånd delte 
ud til deltagerne. 

ansatte, der deltog i arrangementet, 
men langt de fl este var civile, der var 
blevet opmærksomme via en offentlig 
folder, der orintere om div. naturvan-
dringer rundt i landsdelen.

Nyd jeres ferie og fridage ved

Vesterhavet
Vesterhavs Camping er en familievenlig

3-stjernet campingplads med mange
 moderne faciliteter og aktiviteter.

Pladsen ligger kun
ca. 100 m fra Vesterhavet.

Luksus 6 pers. campinghytter
med køkken og badeværelse udlejes.

Vi tilbyder  alle ansatte ved
Aalborg Kaserner

samt medlemmer af
respektive soldaterforeninger

15% rabat
på gældende overnatningspriser.

Ved leje af hytter tilbyder vi
10% rabat

når lejemålet er over 1 uges længde.
Rabatordningen gælder ikke elforbrug.

Vesterhavs Camping
Flyvholmvej 36,  Langerhuse

7673 Harboøre
Tlf. 97 83 47 04

camping@lauritzen-ferie.dk

Se også vores internetside
www.lauritzen-ferie.dk

med mange yderligere informationer.

Bjesktur på 
øvelsespladsen

Det var derfor en fornøjelse, at høre 
de mange positive tilkendegivelser om, 
at Aalborg Kaserner nu har lavet øvel-
sespladsen offentlig tilgængelig.

Det blev i det hele taget til et særdeles 
hyggeligt og informativt arrangement, 
der helt sikkert fortjener en gentagelse, 
og som lige så sikkert vil få mange til 
fremover, at færdes med små indsam-
lingkurve på øvelsespladsen. 

PaS

Naturvejleder Klaus Godiksen (med ryggen til) delte rundhåndet ud af diverse 
smagsprøver på den nordjyske livseleksir.
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Den første tirsdag i februar 2005 
stillede der ca. 400 unge mennesker 
på Hvorup Kaserne, klar til at aftjene 
deres fire måneders værnepligt.
 Den nuværende 2. Uddannelsesbatal-
jon hed dengang 1.Uddannelses- 
bataljon, og rammerne for uddannelsen 
var også dengang Hærens Basis Ud-
dannelse (HBU).  
Denne artikel beskriver hvordan 
udvælgelsen af sergentelever blev 
gennemført i forhold til tidligere 
værnepligtshold, og beskriver i detal-
jer forløbet af udvælgelsen og hvilke 
menneskelige egenskaber, kommende 
sergenter blev udvalgt på.

Kravet til en sergent i Hæren er 
mange. Han skal være fysisk robust, 
han skal have den rette personlighed 
og naturligvis være positivt indstillet 
overfor det militære miljø. Derfor be-
gyndte udtagelsen af sergentelever i 1. 
Uddannelsesbataljon (1 UDDBTN) al-
lerede tre uger efter indkaldelsesdagen 
i begyndelsen af februar.

 
Der skulle bruges i nærheden af 18 

logistik- og tekniksergentelever samt 
omkring ti militærpolitielever. Militær-
politieleverne udtager Militærpolitiet 

efter en kommission, som de selv af-
holder. Derfor skulle de soldater, som 
udelukkende ville være Militærpoliti-
sergenter, ikke nødvendigvis deltage i 
1 UDDBTN udtagelse. 

Udvælgelsen forløb over en hver-
dagsaften i fire uger afsluttede med en 
patruljetur på to døgn. Formålet var at 
sikre, at 1 UDDBTN sendte de bedst 
egnede af sted på sergentskolen og at 
sergenteleverne fik de bedste forud-
sætninger til at starte på sergentskole. 
Derfor skulle udvælgelsen tilrettelæg-
ges således, at man fik belyst befalings-
mandsemnernes (BME) pædagogiske 
anlæg og evne til at samarbejde, deres 
fysiske og psykiske modstandskraft 
og naturligvis deres føringsmæssige 
evner.

 
Nogle valgte at melde fra

I 1 UDDBTN var der fra hvert kom-
pagni cirka 20 soldater, som ønskede 
at komme på sergentskole. Udtagelsen 
blev gennemført efter aftrædelse, hvor 
der blev gennemført forskellige aktivi-
teter, således at instruktørerne kunne se 
BME an i forskellige situationer.

Der blev således gennemført båreløft 
med bind for øjnene, løft af elektri-
kerrør, knobbinding i hold og andre 
øvelser. Undervejs blev der også delt 
ud af tips og ideer fra instruktørerne 
i forbindelse med pakning af rygsæk, 
etablering af bivuak og andre felttricks, 
som kan lette livet, når man er væk fra 
sin køjeseng. Under hele forløbet blev 
hver BME evalueret blandt instruk-
tørerne og delingsførerne og enkelte 
valgte selv at melde fra undervejs. 

Inden påskeferien var bruttotruppen 
således bragt ned på 13 BME fra hvert 
kompagni, og disse 39 mand skulle 
umiddelbart efter ferien ud på en to 
døgns øvelse, hvorfra den endelige 
udvælgelse skulle tage afsæt.

En lille patruljeøvelse
Tirsdag den 29. marts kl. 0800 stod 

der 35 mand klar til at tage af sted på 

en øvelse, der havde til formål at vur-
dere og udvikle de mulige sergenters 
menneskelige egenskaber og militære 
færdigheder. Af praktiske årsager var 
øvelsen tilrettelagt som en lille patrul-
jeøvelse.  De 35 fremmødte mænds 
udrustning blev gennemgået, således at 
alle havde samme forudsætninger fra 
start. Derefter forskød alle til Bulbjerg 
ved Vesterhavet. 

Her blev der formeret tre patruljer 
på tværs af kompagnierne, og de fik 
straks deres første opgave, som bestod 
i at samle et treben på stranden. Mate-
rialerne lå på toppen af Bulbjerg og ar-
bejdsbeskrivelsen måtte ikke medbrin-
ges ned til stranden. Udover at ryste 
de nydannede patruljer samme, tjente 
øvelsen også det formål at belyse, at 
når man får stillet en opgave, så skal 
man sørge for at forstå den 100 procent 
for at spare sig selv for unødvendigt 
arbejde. 

Således var BME turen 2005 allerede 
godt i gang og en lille time efter at pa-
truljerne fik trebensopgaven, var det tid 
til nye udfordringer.

Denne gang fik hver enkelte BME en 
minilektion, som han skulle afholde for 
de andre i patruljen. Lektionernes om-
fang var begrænset, således at gennem-
førelsen varede omkring ti minutter. I 
løbet af de 10 minutter skulle BME 
demonstrere, at han havde forståelse 
for at opbygge og afholde en lektion 
efter de pædagogiske principper, som 
Forsvaret anvender. BME fik en time 
til at forberede sig, og derefter blev der 
gennemført undervisning i førstehjælp, 
knobbinding og andre militære færdig-
heder.

Samarbejdet skulle fungere
Efter at have demonstreret deres pæ-

dagogiske anlæg skulle BME vise at de 
kunne samarbejde. I terrænet omkring 
Bulbjerg var en af deres soldaterkam-
merater kommet til skade, og han 
skulle findes og bringes til Bulbjerg. 
Patruljerne fik nogle oplysninger, som 

Man bliver ikke uden videre sergent
Af premierløjtnant C. Bertelsen, 3. HBU-kompagni.
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indikerede hvor i terrænet han befandt 
sig. Disse informationer var mere eller 
mindre nyttige alt afhængigt af, hvilke 
tiltag patruljen valgte at iværksætte. 
Efterhånden blev det dog åbenlyst for 
alle, at patruljerne var nødsaget til at 
arbejde sammen og koordinere deres 
indsats og informationer, for at tingene 
til at gå op i en højere enhed og finde 
frem til den nødstedte soldat. Det lyk-
kedes for samtlige patruljer at løse 
opgaven, og der blev efterfølgende 
udvekslet erfaringer på tværs af pa-
truljerne. Instruktørerne fik undervejs 
mulighed for at iagttage udviklingen af 
hierarkiet og rollefordelingen i PTR.  

Dermed var tiden kommet til at 
forlade Bulbjerg og forskyde til et nyt 
område. 

Inden forskydningen gjorde patrul-
jerne klar til kamp og hver patrulje 
fik feltrationer og vanddunkene blev 
fyldt op. Derudover blev hver patrulje 
udrustet med to radio 371. Omkring 
klokken 1830 var Bulbjerg kun at se i 
bakspejlet og den næste destination var 
Tranum Klitplantage. 

Find knæklyset
Patruljerne blev transporteret i hver 

deres køretøj, og ved ankomst til Tra-
num Klitplantage blev hver patrulje 
splittet op i to og sat af forskellige ste-
der i terrænet. Patruljerne vidste ikke 
hvor de blev sat af, eller hvor de andre 
blev sat af. 

Udrustet med en radio og deres egen 
udrustning, skulle der oprettes en over-
vågningspost, med opgave at observe-
rer på et stykke vej og lytte kontinuer-
ligt på radioen på ubestemt tid. De, som 

ikke bemandede posten, kunne forpleje 
og hvile i nær tilknytning til posten og 
i spænding vente på hvad natten ville 
bringe af udfordringer. 

Klokken 2230 fik alle et opkald på 
radioen: ”Gå fra jeres nuværende po-
sition stik øst, til i kommer til et knæk-
lys. Sammen med knæklyset er der en 
instruks for den kommende opgave.” 
De fleste poster fangede signalet umid-
delbart, men der var enkelte poster, der 
ikke helt forstod ordren. Så med lidt 
yderligere instruks og forklaring, lyk-
kedes det ØLD at få alle poster til at 
komme ud af startskammelen, og alle 
var i gang med at løse nattens opgave. 

Patruljens opgave var at finde sam-
men hurtigst muligt og derefter forsky-
de til et pick up (PU). For at finde frem 
til hinanden, havde den ene halvdel af 
patrulje fået et kort over Tranum Klit-
plantage, og den anden halvdel havde 
fået et kortudsnit udvisende hvor PU 
var. Disse hjælpemidler hang samme 
med instruksen i en pose ved siden af 
knæklyset. 

Opgaven krævede først og fremmest 
at finde ud af, hvad den anden del af pa-
truljen havde af oplysninger, og deref-
ter finde en strategi for hvordan denne 
opgave skulle løses. Denne tanke fløj 
tydeligvis hen over hovedet på alle. Det 
tog lang tid inden patruljerne vidste 

hvad de havde af informationer, og det 
tog endnu længere tid inden tankerne 
blev struktureret og omsat til konkret 
handling. Det skal dog nævnes, at 
denne opgave er særdeles vanskelig, 
og at terrænet i Tranum godt kan være 
lumsk at finde rundt i, når mørket har 
sænket sig. Det lykkedes dog for alle 
tre patruljer at finde frem til PU og de 
blev derefter fragtet til et beredskabs-
område (BSO).

Undervejs fik instruktørerne lejlig-
hed til at se BME personlighed og 
samarbejdsevne og i BSO blev dagens 
og nattens betragtninger evalueret af 
instruktørerne. 

Agentkontakter og baghold
Temaet for dag to var patruljetjeneste, 

og tempoet blev sat noget op i forhold 
til den første dag. BME skulle lære alt 
lige fra agentkontakter, til gennem-
førelse af et baghold på en kolonne. 
Disse færdigheder blev trænet og ind-
øvet indtil midt på eftermiddagen, hvor 
ØLD udpegede patruljeføreren (PF), 
næstkommanderende (NK) og spejder 
et (SPJ1) til nattens indsættelse. 

I denne fase af udvælgelsen fokuse-
rede instruktørerne primært på BME 
militære og føringsmæssige færdig-
heder og sekundært på deres fysiske 
robusthed. 

PF modtog befaling for nattens ind-
sættelse om eftermiddagen. PTR skulle 
finde frem til et objekt (OBJ), som 
skulle ødelægges og herefter tage kon-
takt med en agent, som ville give PTR 
nye instrukser. Denne opgave skulle 
PF nu lægge en plan for at løse. Mens 
PF skrev på sin befaling, stod NK for 
dagens festmåltid, som bestod af en ør-
red og tilhørende grøntsager. 

I befalingen fra ØLD fremgik det, at 
fjendens (FJ) enheder også rådede over 
hundepatruljer. Derfor fik patruljerne 
under madlavningen et besøg af en 
hundepatrulje fra Hjemmeværnet, så-
ledes at de fik et indblik i hvordan man 
agerer, hvis man støder ind i sådanne 
under indsættelse bag fjendens linier. 

Umiddelbart før solen gik helt ned 
i horisonten, forskød PTR fra BSO, 
hvorefter PTR skulle infiltrere over 
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Ryå ind i fjendens kontrollerede om-
råde.

Efter fire timers infiltration og rekog-
noscering havde to af PTR fundet deres 
OBJ. PTR havde undervejs stødt ind i 
fjendens hundepatruljer, hvorfor PTR 
var kommet i tidsnød. Det lykkedes al-
ligevel at gennemføre angrebet på OBJ 
uden tab og PTR skulle hurtigt videre 
frem til agentkontakten. 

Den sidste PTR havde tydeligvis 
ikke hørt efter i orienteringslærefaget, 
for PTR fór vild, og kunne derfor ikke 
finde frem til OBJ og ødelægge det. 
Derfor kaldte PTR op på radioen og 
fik kontakt til ØLD, således at PTR 
kunne overgå til en ny opgave. Med en 
blanding af held og intuition, lykkedes 
det ØLD at finde frem til PTR inden for 
meget kort tid, og PTR blev givet en ny 
opgave. 

De tre PTR blev transporteret fra 
Tingskoven ud til terrænet syd for Ve-
ster Torup Klitplantage. Her skulle de 
gennemføre et baghold på en af fjen-
dens kolonner, for derefter at eksfiltrere 
frem til PU på Torup Strand. Igen en 
opgave hvor de udvalgte PF og NK 
skulle vise deres værd. 

PTR blev sat af tre kilometer fra 
bagholdsstrækningen, og spejderne 
skulle sørge for at PTR kom uset frem, 
således at hunde- og overvågningspa-
truljerne ikke fik færten af dem. Det 
lykkedes for en PTR at undgå hunde-

patruljerne, men de to andre PTR måtte 
sande, at man ikke uden videre snyder 
en hundepatrulje. Og slet ikke hvis 
man sover, mens man går.

Efter halvanden times march var PTR 
kommet frem til bagholdsstrækningen 
og lå i deres stillinger, klar til at ned-
kæmpe fjendens forsyningskøretøjer. 

Efter en halv times venten blev stil-
heden brudt i klitplantagen. Fjendens 
køretøjer var kørt direkte ind i PTR 
baghold uden mulighed for overle-
velse. Tre minutter efter det første skud 
lød, var PTR i gang med deres eksfil-
tration efter et velgennemført baghold, 
og stilheden sænkede sig atter over 
klitplantagen. Derefter var alle tre PTR 
på vej mod deres PU på stranden. 

Med solens første stråler på himlen, 
blev PTR hentet af STS og en flok træt-
te, men tilfredse BME var på vej ud af 
fjendeland og ind bag egne linier.

En lang og travl nat var overstået. 
PTR havde gennem natten ødelagt to 
af fjendens installationer og gennem-
ført tre baghold på fjendens forsyning-
skolonner

Det er måden at gøre det på
For 1 UDDBTN var hele forløbet fra 

den første hverdagsaften til turens af-
slutning en succes. Det var første gang, 
der blev gennemført en sådan udvæl-
gelse af sergentelever i bataljonen, og 
det er helt sikkert måden at gøre det på 

fremover. BTN fik set BME an i mange 
forskellige situationer, således at BME 
kunne demonstrere at de havde den 
rette personlighed og de rette færdig-
heder. 

1 UDDBTN har på den baggrund 
med garanti sendt de bedst egnede af 
sted på sergentskolerne, og kan således 
glæde sig til, at de kommer tilbage til 
bataljonen, om et lille års tid, som ser-
genter.  

Efterskrift
Til trods for succesen er det muligvis 
første og eneste gang at denne 
udvælgelse vil finde sted. Efter artiklen 
blev skrevet, er der sket en ændring i 
udvælgelsen af sergentelever.
 Fremover er det Forsvarets Personel 
Tjeneste (FPT), som vil varetage 
udvælgelsen af sergenter fra hvert 
tjenestested. Alle, som ønsker at 
komme i betragtning, vil komme til 
en kommission af to dages varighed, 
hvorefter det er FPT afgørelse, hvem 
der skal på sergentskole, og hvem der 
ikke skal. 
Bataljonernes og kompagniernes roller 
er hermed indskrænket til kun at give 
en påtegning om persons egnethed, og 
har ingen reel indflydelse på, hvem 
de får tilbage som sergenter. Derfor 
vil en lang og omfattende udvælgelse 
ikke have noget formål, andet end 
oplevelsen i sig selv. 

Hvordan denne udvælgelse kommer 
til at foregå praktisk vil den nærmeste 
fremtid vise. Ansøgningen for 
værnepligtige i 2. UDDBTN skal så vidt 
vides være kompagnierne i hænde den 
21. september, og herfra overtager FPT 
forvaltningen. Hvem der bliver sendt 
på sergentskole, og hvem der kommer 
tilbage til 2. UDDBTN er der ingen der 
ved, men det bliver interessant at følge 
forløbet og se resultatet. 

De potentielle sergentelever skulle selvfølgelig også lære at binde diverse knob.
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På en dejlig varm og solrig mandag, 
den 1. august, myldrede flere end 
500 unge mennesker ind på Hvorup 
Kaserne, for her at tilbringe fire må-
neder som soldat ved 2. Uddannelses-
bataljon.

Scenen var såmænd den samme, som 
den plejer at være. Men til forskel fra 
tidligere, hvor vi har indkaldt i oktober, 
eller som senest i februar, så var det 
tydeligt, at den skyfri himmel og den 
høje temperatur havde en positiv virk-
ning på de unge mennesker. 

Glade, forventningsfulde og med 
glimt i øjet stod de der i kø foran 
gymnastiksalen og kom med ”syrlige” 
bemærkninger til hinanden. De var 
alle naturligvis spændte på, hvad den 

kommende tid mon ville bringe til dem 
af nye udfordringer og nye kammerat-
skaber. 

Den første udfordring var selvføl-
gelig de mange ”trafikpropper”, der  
opstår, når så mange skal registreres, 
fotograferes, iklædes, indkvarteres og 
bespises m.m. på mere eller mindre én 
gang.

Men her må jeg sige, at ”Deres ud-
sendte” var temmelig imponeret. Over-
alt herskede der stor effektivitet og alt 
virkede godt planlagt og velorganise-
ret. Især skal fremhæves iklædningen, 
der, til trods for depoternes store ar-
bejdspres i.f.m. i- og afklædning af de 
soldater, der skulle til- eller kom hjem 
fra det store udland, formåede at yde en 
ekstraordinær god indsats.

Det må også nævnes, at til trods for 
den store renovering af cafeteriet, så 
gik også denne del af ”seancen” uden 
de store problemer.

  
De fleste er frivillige

Der skulle egentlig have mødt 548 
personer, men da ”dagens tal” blev 
endelig opgjort, var man nået op på 
534 – ikke så ringe endda. På selve 
dagen blev 13 afvist primært på grund 
af sygdom. 

I skrivende stund er ”tallet” 484, 
idet man har været nødt til at hjem-
sende nogle stykker, der, af forskel-
lige årsager, ikke rigtig passede ind ”i 
systemet”. 

De resterende, derimod, er ved at ud-
vikle sig til nogle rigtig dygtige solda-

Der’ altid plads til en til....
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ter, og det er da i den forbindelse værd 
at nævne, at mere end to tredjedele har 
meldt sig frivillig, og derfor pr. defi ni-
tion jo er velmotiverede.

Mange vil forsætte
Dette skal også ses i lyset af, at fl ere 

end 150 personer har ytret ønske om at 
fortsætte efter de fi re måneder. 

De fl este af disse har givet udtryk for, 
at de kunne tænke sig at blive sergenter 
h.h.v. MP-sergenter og hvis ikke, så i 
givet fald at starte på Hærens Reakti-
onstyrke Uddannelse (HRU). 

Således opstilles der – efter hjemsen-
delsen ultimo november – et 5. HRU-
kompagni, der påregnes udsendt til 
h.h.v. Kosovo og Irak.

PaS

Der’ altid plads til en til....

Jannie Søndergaard Jensen, og Charlotte Jensen, kommer begge fra smilets 
by, Århus. Jannie har været pædagogmedhjælper, men mødte så Charlotte i det 
fi tnesscenter, hvor Charlotte arbejdede. De blev så enige om, at det kunne være 
spændende at få prøvet deres grænser af i en periode ved forsvaret. 
Jannie kunne måske godt tænke sig at komme på enten sergent- eller offi cers-
skole, men vil dog lige se tiden lidt an, inden hun beslutter sig. 

To veninder fra Århus

Kenneth Larsen kommer fra Haslev 
på Sjælland. Han er 18 år og har 
arbejdet i industrien, bl.a. som 

lagerarbejder. 
»Det er ikke utænkeligt, at jeg 
fortsætter på reaktionsstyrkeuddan-
nelsen, hvis ellers jeg får smag for 

at være her«. 
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De kommer 
langvejs fra og 
har ikke prøvet 
det før
Ved en flot reception, på Soldaterhjemmet, blev det 
markeret, at der her var tiltrådt et nyt bestyrerpar, til 
afl øsning for Annette og Klaus, der har valgt at søge nye 
udfordringer.

Nu er det jo nærmest en livsstil at have ansvaret for et 
Soldaterhjem. Derfor ”hænger de heller ikke sådan på træ-
erne” disse mennesker, der har både viljen og evnerne til at 
varetage disse jobs.

Man måtte da også helt til Skive, eller nærmere bestemt 
Klejbjerg (lidt uden for Skive), for at fi nde Solveig og Leif 
Hove Nielsen, der nu har valgt ”at hive teltpælene op” og 
starte på en frisk her i det nordjyske.

”Vi måtte naturligvis overveje situationen nøje, men da vi 
ligesom følte, at der skulle ske noget nyt i vores liv, og at 
vores skolesøgende børn havde gavn af at komme på en ny 
skole, ja så var valget ikke så svært” siger Leif.

Og der er virkelig blevet liv på soldaterhjemmet. Parret 
har fi re børn: Pernille på fi re, Morten på syv, Tobias på ni og 
Camilla på ti år.

Solveig er 32 år og har tidligere været hjemmegående, ind-
til for tre år siden, hvor hun fi k job som gravermedhjælper. 
Hun har også været ved et hjemmeservice-fi rma, hvor hun 
tog sig af ældre damers haver og hyggede sig lidt med dem, 
mens hun var der. Hun har også siddet som formand i den 
lokale selvstændige børnehave.

Leif er 33 år, og har de sidste 11 år arbejdet på en møbel-
fabrik som lageransvarlig, og samtidig leder for reklamati-
onsafdelingen. ”Jeg er ellers udlært automekaniker og har de 
sidste seks år siddet i bestyrelsen for Soldatervennekredsen i 
Skive. Jeg har også, i ca. to år, siddet i bestyrelsen for solda-
terhjemmet i Skive, da det var selvstændigt”.

”Det er selvfølgelig noget af en omvæltning for os alle, 
men vi ser frem til at løfte den store opgave, det er, at drive 
så stort et Soldaterhjem”, siger Leif.

Redaktionen byder familien velkommen til Nordjylland 
og ønsker dem al mulig held og lykke.

PaS
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Øverst f.v.: Solveig og Leif, i midten Morten, Camilla og 
Tobias, og nederst yngste skud på stammen, Pernille. 
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Logistiktroppernes 
ældste bataljon
1. Logistikbataljon kan, den 1. novem-
ber i år, fejre sin 125 års fødselsdag og 
sætter dermed sig selv i centrum som 
logistiktroppernes ældste bataljon.
 

Gennem årene har bataljonen gen-
nemgået mange forandringer  ikke 
mindst i indeværende forsvarsforlig, 
hvor bataljonen overgik fra at være en 
værnepligtsenhed til at bestå af udeluk-
kende professionelle soldater. 

Lidt historie
 1. Logistikbataljon kan føres tilbage 

til 1880, hvor den under navnet Trai-
nafdelingen havde domicil på Båds-
mandsstræde Kaserne i København. 
Gennem årene har bataljonen ført en 
omskiftelig tilværelse med garnisone-
ring forskellige steder i hovedstadsom-
rådet, indtil den i 2001, som en del af 
1. Jyske Brigade, blev garnisoneret på 

Aalborg Kaserner.
Frem til 2005 bestod hovedparten af 

personellet, i den daværende 1. Træn-
bataljon, af værnepligtige. 

Pr. 1. juni 2005 skiftede bataljonen 
imidlertid navn til 1. Logistikbataljon, 
og overgik samtidigt til at være en en-
hed bemandet udelukkende med stam-
personel. I samme ombæring ændredes 
bataljonens fokus med henblik på at 
sætte den i stand til hurtigt at kunne 
deployere til verdens brændpunkter for 
at løse logistiske opgaver i et operativt 
miljø med høj intensitet og under van-
skelige og skiftende vilkår. 

Nutiden
1. Logistikbataljon er under opbyg-

ning og består i dag af en stab, dele af 
et stabskompagni og dele af et vedlige-
holdelseskompagni. Personelstyrken er 
for nuværende på 52 mand, men tallet 

stiger støt og senest i løbet af 2009 er 
bataljonen oppe på de ca. 550 fastan-
satte soldater, som organisatorisk ind-
går i denne bataljon. 

På materielsiden bliver bataljonen 
med tiden udstyret med moderne ma-
teriel, som vil sætte den i stand til at 
støtte under alle typer opgaver og mis-
sioner fra fredsbevarende opgaver til 
direkte krigsoperationer. 

Vision
 Det er bataljonens vision at fremstå 

som en enhed gennemsyret af professi-
onalisme på alle niveauer. Dette betyder 
bl.a. at idræt, samt uddannelse i enkelt-
kæmperfærdigheder, også bliver priori-
teret meget højt i den daglige tjeneste, 
idet bataljonens personel altid skal være 
rede til at løse et bredt spekter af kræ-
vende opgaver i en moderne konflikt. 

1. Logistikbataljons mærke
Bataljonens mærke består af et 

“Træn-T”, som var den afmærkning 
de første soldater ved bataljonen bar. 
I mærket indgår også en hestesko, en 
ridepisk og en ryttersabel. Disse kan 
henføres til Trænafdelingens tidligere 
tilhørsforhold til rytteriet, og til hesten 
som trænets oprindelige transportmid-
del.

 
I mærket indgår ligeledes bataljonens 
motto: 

“Hæder og Vel” 

Af oberstløjtnant S.B. Larsen, chef for 1. Logistikbataljon.
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Søværnets Interne Mesterskab i sejl-
sport og Forsvarsmesterskaberne i 
sejlsport blev afholdt i slutningen af 
august 2005.  
Aalborg Kaserne var repræsenteret 
ved Kaptajn L. Jensen, Hærens 
Logistik Skole (HLS), OKS-1 T.J.K. 
Olsen, (HLS) og undertegnede.

Konkurrencen blev afviklet i to 
bådtyper: ”Yngling” og ”Folkebåd”. 
Vi deltog i folkebådsklassen, som til 
forsvarsmesterskabet kunne mønstre 
48 deltagere fordelt på 11 både. 

Sejladsen blev afholdt udfor den ny-
anlagte Amager Strandpark, som gav 
perfekte rammer for en smuk oplevel-
se. Banen blev lagt tæt på land, hvilket 
gav de mange badegæster mulighed for 
at følge med i sejladserne.

Tre sejladser 
Da bådene ikke sejler ens, starter 

konkurrencen med lodtrækning om 
bådene. Typisk sejles tre sejladser, 
hvorefter man skifter båd. Sejladserne 
gennemføres på trekantsbane, og der 

planlægges på to til tre gennemsej-
linger indenfor én time. Der påregnes 
gennemført op til fem sejladser pr. 
dag. Vi nåede dog aldrig op på de fem 
sejladser, da vinden enten var for svag 
eller for voldsom.

Vi vandt
Til Søværnets Interne Mesterskab i 

weekenden var lodtrækning og vejret 
med os. Vi fik en båd, som vi med det 
rette trim, kunne få til at skyde en god 
start. I en enkelt af sejladserne løjede 
vinden dog så meget af, at strømmen 
blev den væsentligste faktor. Det lyk-
kedes os dog, sammen med to andre 
både, at komme i mål, hvor de øvrige 
deltagere måtte se sig diskvalificeret 
i den pågældende sejlads, da de ikke 
kunne overholde tidsbegrænsningen.

Vi fik gode placeringer og kunne til 
sidst se os selv som vindere af Søvær-
nets Interne Mesterskab i sejlsport. 

Professionelt arrangement
Efter weekendens anstrengelser 

skulle Forsvarsmestrene findes.

Succesfuld deltagelse 
i Sejlsport

Af kaptajn K.B.G. Nielsen, T-Sektionen.  

Her var lodtrækningen imod os, da vi 
fik en båd som vi ikke evnede at få fart 
i. Det betød to sjettepladser og en tien-
deplads. Tiendepladsen kunne vi dog 
senere ”smide væk”, da man har lov 
til at smide sit dårligste resultat ud. Til 
Forsvarsmesterskaberne var der dukket 
en ny besætning op. Denne besætning 
evnede at få fart på alle de både de 
sejlede i, dette skulle senere vise sig 
skæbnesvangert for os. 

De kommende sejladser var mere 
gunstige for os, og efter en torsdag, 
hvor der virkelig var bølger og vind, 
kunne vi sluttelig se os selv på tred-
jepladsen. Det skal dog rettelig siges, 
at vi havde lige så mange point som 
andenpladsen, men da de i en enkelt 
sejlads havde sejlet fra os, måtte de 
tage hjem med sølvet.

Arrangementet var professionelt 
planlagt og gennemført. 

Søværnet forstår virkelig at få delta-
gerne til at føle sig hjemme. 
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PERSONELNYT

 Afsked
SSG Per Munch Jensen, 29. juli 2005
KN Jens Ole Skovlyk, 31. august 2005

In
memoriam

Chefen for DANILOG, oberst Niels Ebbe Svennesen 
blev født d. 6. september 1951. Han døde d. 26. august 
2005, i en alt for tidlig alder af kun 53 år.

Oberst Svennesens militære tjeneste begyndte i 1971, 
da Svenne blev indkaldt til Jydske Dragonregiment, hvor 
han forrettede tjeneste indtil 1982. Herefter blev han som 
premierløjtnant og kaptajn, sagsbehandler i Hærstaben 
ved Forsvarskommandoen efterfulgt af tjenesten som 
sagsbehandler i Materielstaben ved Forsvarskomman-
doen, som major.

Det store logistiske skift kom i 2002, hvor han i et år 
var chef for Logistikafdelingen ved Danske Division. I 
2003 blev Svenne udnævnt oberst, i forbindelse med at 
han skulle bestride funktionen som Chef for Det Dan-
ske Internationale Logistik Center. Denne funktion blev 
Svennes sidste.

Svenne var en afholdt og synlig regimentschef. Bag en til 
tider lidt brysk skal, bankede et hjerte af guld, og Svenne 
var grundlæggende en meget menneskelig og medfølende 
offi cer. Han var retlinet og havde en højt udviklet retfær-
dighedssans. 

Svenne var et meget energisk menneske, som med ildhu 
engagerede sig i de emner, han fandt væsentligst. Hans fo-
kus var især rettet mod personellet, og da ikke mindst de 
værnepligtige. 

Svenne befandt sig altid bedst blandt soldaterne, som 
han opsøgte under den daglige uddannelse, så ofte han 
kunne afse tid. I kraft af sin helt usnobbede og ligetil væ-
remåde mødte Svenne altid personellet i øjenhøjde og fi k 
med det samme en god personlig kontakt med høj som lav. 
Han signalerede også på dette område at være ”far” for 
soldaterne.

Som chef for DANILOG måtte Svenne håndtere meget 
store tjenstlige udfordringer, som ikke blev mindre af det 
nye forsvarsforligs omfattende strukturændringer. Selv om 
Svenne af natur ikke kunne betegnes som overdrevent mo-
derne, gik han til dette arbejde med stor ildhu og formåede 
at delegere og sprede de mange nye opgaver til så store 
dele af regimentet som muligt. 

Æret være oberst Niels Ebbe Svennesen’s minde.

25 år i statens tjeneste
Den 1. august 2005
MATASS Irene M.M. Faber
OKS Esben Larsen 
OKS Erling Hansen

J.O. Skovlyk.

Irene blev temmelig overrasket, da den tidligere regi-
mentschef, oberst Flemming Larsen, kiggede forbi for at 
ønske tuillykke.
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Selv om soldaten af i dag kun skal aftjene fire måneders 
værnepligt, så skal demokratiet naturligvis også stadig 
herske blandt dette personel.

Derfor vælges der stadig, ganske kort tid efter indkaldel-
sen, et antal talsmænd, der skal repræsentere dem alle i di-
verse udvalg og være klar til at fremføre synspunkter overfor 
foresatte på kollegaernes vegne. 

Kort tid efter indkaldelsen valgtes således i kompagnierne 
en fire-fem repræsentanter, der tog en tur til Skive Kaserne, 
for her at deltage i et Centraliseret Talsmandskursus, der 
skulle forberede dem til deres kommende hverv.

Førhen var det et kursus, der blev afholdt lokalt på ka-
sernerne, men i disse centraliseringstider har man valgt at 
samle alle ”augusttalsmændene” på ét sted, hvilket i grunden 
jo er ganske rationelt. 

Jeg kommer fra Malling
Da kurset var vel overstået valgte ”vores” talsmænd en 

”Landstalsmand”, der er en slags fællestillidsmand for de 
værnepligtige her på kasernen: ”Jeg hedder Claus Anders 
Mikkelsen, men kald mig bare Claus, siger han, da jeg tar’ et 
foto af ham. ”Jeg kommer fra Malling, ligesom ham Jacob 
Haugaard! Jeg blev færdig som HF-student her i sommer, 
og jeg har siddet i forskellige elevråd i folkeskolen og i sko-
lebestyrelsen, da jeg gik på HF på Viby Amtsgymnasium. 
Jeg føler således, at jeg er rimelig godt rustet til at være 
Landstalsmand, ikke mindst efter vores ganske udmærkede 
kursus”, siger han. ”Jeg vil naturligvis prøve at repræsentere 
mine kollegaer bedst muligt og ser frem til et godt samar-
bejde med såvel kolleger som foresatte i den relativ korte 
tid, jeg skal være her.

Jeg vil nemlig ikke forsætte efter de fire måneder. Jeg på-
regner at starte på jurastudiet – hvis jeg altså kommer ind”, 
slutter han.  

PaS

 Jeg hedder Henrik Busk Rasmussen. Jeg er 38 år og 
gift med Susanne, der er lærer på Klostermarksskolen i 
Aalborg; vi har en lille pige, Agnes, på 5 år.

Jeg er født i Randers, men opvokset i Skive, så limfjord-
segnen kan på en måde kaldes min hjemstavn, og Skive er 
jo også en garnisonsby; jeg kender kasernen her fra “Åbent 
hus arrangementer”.

Det var min klasselærer på Skive Gymnasium, der opfor-
drede mig til at læse teologi. Så efter gymnasiet flyttede jeg 
til Århus for at læse teologi. Det blev til mange gode stu-
dieår i “Smilets by”.

Jeg blev kandidat i 1996 og blev i foråret samme år ansat 
som sognepræst i Sindal sogn og som fængselspræst på det 
åbne fængsel på Kragskovhede. 

Denne kombination var interessant. Jeg har tidligere været 
frivillig medarbejder i Kirkens Korshær, - så det at tale og 
lytte til mennesker havde jeg et vist kendskab til.

Efter otte år i Sindal og det nordlige Vendsyssel er vi så 
kommet til Nørresundby, tæt på by og fjord.

 Vi er så småt ved at finde fodfæste her og slå rod. 
Jeg ser også frem til opgaven som garnisonspræst. 

Jeg har medvirket ved flere julegudstjenester, og jeg har 
desuden medvirket ved flere feltgudstjenester. Det er bl.a. 
mit ønske at blive feltpræst, også for at komme tættere på 
kasernen og dens liv og hverdag. 

Min egen “karriere” indenfor militæret begrænser sig til 
14 dages skolepraktik som konstabel på Holstebro kaserne.

 
I skrivende stund ser jeg frem til opgaverne og jeg kan i 
samme åndedrag se tilbage på den gode modtagelse og de 
opgaver, som jeg allerede har prøvet kræfter med. 

Alt det har været godt og spændende. 
Henrik Busk Rasmussen 

Landstalsmanden

Den nye præst 
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I år havde Haderslev Garnison’s 
Idrætsforening fornøjelsen af at af-
holde DMI forbundsmesterskaber i 
flugtskydning. Mesterskaberne blev 
afholdt på Søgaard flugtskydningsbane 
den 20. og 21. juni.

Der var tilmeldt i alt 147 skytter fra 
hele landet, hvilket gør flugtskydning 
til en af de store idrætsgrene inden for 
DMI.

Trænregimentets Idrætsforening stil-
lede med syv skytter, der alle havde 
lagt stor sjæl i at ”komme i form” in-
den konkurrencen. Holdet havde gen-
nem april, maj og juni måned trænet 
intenst på de forskellige skydebaner i 
det nordjyske, for at blive klar til me-
sterskabet.

Den 20. juni kørte vi til Søgaardlej-
ren for at deltage i træningsskydning 
inden selve konkurrencen. Alle skød 
op til deres bedste, så der var store for-
ventninger til morgendagens stævne. 

Vi blev alle indkvarteret på Hader-

slev Kaserne, hvor HAGI havde lavet 
kammeratskabsaften for alle deltagere, 
med den mest spektakulære buffet set i 
DMI´s historie. 

Efterfølgende blev messerne åbnet, 
og for enkelte blev det en ”smule” sent 
inden man kom i posen.

Bronze i Holdkonkurrencen
Næste dag kørte vi igen til Søgaard 

for at afgive de endelige skud. 
Desværre gik det ikke så godt, som til 

vores generalprøve. 
Bedste individuelle skytte blev Ib 

Krogh, der opnåede en flot 4. plads i 
A-rækken. Han var også den bedst sky-
dende i holdkonkurrencen (A-rækken), 
hvor vi opnåede en tredjeplads. Så helt 
uden medaljer endte det dog ikke.

Det gik altså ikke helt, som vi havde 
forventet. Og vi har nu snakket om 
ikke længere at deltage i trænings-
skydningen…., eller måske er det kam-
meratskabs aftenen, der skal afkortes 
lidt…!!

Næste år er det Oksbøl der afholder 
konkurrencen.

NB. Jeg vil gerne efterlyse flere 
flugtskytter, som vil bakke op omkring 
dette arrangement, så hvis du har in-
teressen så lad høre fra dig. Det er jo 
samtidigt en glimrende mulighed for 
at vedligeholde og forbedre sine skyde 
egenskaber inden jagtsæsonen går i 
gang. 

Skydeholdet fra venstre: I.B. Krogh, Leif Blauenfelt, L.K. Andersen, B. Lindegaard, Kent Rønshøj, Allan Mortensen, og 
O.S. Thomsen.

Begrænset succes ved skydestævne
Af holdleder Allan Mortensen.
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Et nyt nummer af Trænsoldaten er på 
gaden. 

I sidste nummer luftede jeg de tanker 
vi i bestyrelsen havde vedrørende kom-
mende numre. 

Mange ting rører sig i kulissen: Sam-
menlægning af bladet med Hærens 
Logistikskole? Et blad hver måned? Et 
nyt navn, der kunne blive »Logistik-
ken«? 

Alt sammen meget godt, men hvad 
gør vi i soldaterforeningen. Der er in-
gen tvivl om, at gamle trænsoldater 
gerne vil høre om, hvad der rør sig ved 
regimentet i dag. Det er også et af for-
målene med din soldaterforening. ”At 
vedligeholde  kontakten mellem tidli-
gere trænsoldater og regimentet.” 

Et smukt, men dyrt blad
Vi har et smukt blad. Vi har et dyrt 

blad. Vi har et blad, som vi i bestyrel-
sen gerne ser i et andet format. Et blad, 
der måske ikke blev trykt på så flot 
papir. Et blad der ville være billigere at 
distribuere. Denne diskussion og over-
vejelser har stået på i mange år. 

I formandens klumme er der det 
sidste par år forsøgt med en måske lidt 
provokerende holdning, for at der skul-
le ske noget nyt. Vi har ventet længe, 
mange vil mene for længe. 

Tålmodighed er en dyd, siger de 
kloge. Vi har været tålmodige. Hvornår 
der sker noget med hensyn til nyt blad, 
sammenlægning, nyt navn, ja det kan 
man kun gisne om. 

Med det nye forsvarsforlig træder 
endnu en ændring i kraft, og vores 
gamle sparringspartner, KVO, bliver 
nu underlagt en anden enhed. I skri-
vende stund, er de ved at gøre klar til 

flytning til andre lokaler. Hvornår et 
nyt tiltag træffes, vides ikke.

Soldaterforeningen drager konse-
kvensen, og tager den endelige beslut-
ning, som fremlægges til diskussion på 
generalforsamlingen, i november. 

Skal vi sikre en fortsat tilgang af 
medlemmer, og det skal vi jo for at vi-
dereføre arbejdet, er det nødvendigt at 
vi fremover kan udsende meddelelser 
til medlemmerne. Meddelelser, der vel 
at mærke er overkommelige i forenin-
gens økonomiske regi.

Det har været et dyrt år
2005 har været et dyrt år for solda-

terforeningen. Vi har brugt flere penge 
end ellers. Vi har holdt vores jubilæum. 
Smuk, standsmæssigt og rimeligt øko-
nomisk set. Vi havde jo sparet op til 
denne begivenhed. 

En stor udgift er dog  omkostnin-
gerne til bladet. Kik på kuverten næste 
gang, du modtager medlemsbladet, læg 
produktionsudgifter til, kik på kontin-
gentet og sig så: Hvordan gør de det i 
bestyrelsen?

Vi må så straks konstatere, at vi ikke 
kan gøre det mere. Foreningen er på 
ingen måde i fare for at lukke, slet slet 
ikke. Bestyrelsen må dog se dybt i po-
sen for at finde besparelser. 

Det nemmeste ville jo blot være at 
hæve kontingentet. Vi har Danmarks 

billigste kontingent, uden sammenlig-
ning. Det vil vi gerne fortsætte med. 
Vi har derfor i bestyrelsen besluttet, at 
finde besparelser på en anden måde.

Det er et tiltag, der for nogle vil gøre 
ondt, for mange andre vil det være en 
logisk følge af udviklingen. Menin-
gerne vil komme og bestyrelse må tage 
imod. Vi har for 2006 besluttet, at vi vil 
undlade at udsende kalendere. Prisen, 
forsendelse m.v. for disse er, sammen-
lagt med bladet, den udgift der tærer 
mest på kassebeholdningen. 

Lægger man de to tal sammen, svarer 
udgiften til kontingentindtægten. Der 
vil således fremover ikke være mulig-
hed for at afholde arrangementer uden 
disse, for mange medlemmer, ville 
synes af være for omkostningsrige at 
deltage i.

Vi har i bestyrelsen truffet denne 
svære beslutning, for på den måde at 
kunne drive foreningen på en trovær-
dig og fornuftig vis.

Danmarks største
Danmarks største rigtige soldaterfor-

ening er i fortsat fremgang medlems-
mæssigt. Vi stiger med omkring 5 % pr. 
år. Desværre glemmer mange medlem-
mer at betale kontingentet.

 Af 2506 medlemmer har kun 1700 
indbetalt deres kontingent for 2005. 
Vi forventer i bestyrelsen at dette vil 
ændre sig markant fremover. Vi er jo 
gamle trænsoldater, der alle trækker på 
samme hammel.

Formandens Klumme

Annonce Vestergaards bogtryk



22 TRÆNSOLDATEN nr. 3 • 2005 23TRÆNSOLDATEN nr. 3 • 2005

SAA GIK DEN SOMMER... 4 
Maaneder i det østfrisiske Pandekage-
land. Jevers Fyrretræsluft, der minder 
om Gin, Aurichs og Wilhelmshavens 
fantasiforladte Kaserneblokke og 
Bøgelunden ved Varel. Alt dette er 
Brudstykker af det Mønster, der hedder 
Brigadesommeren 1947, Erindringer, 
vi tager med, naar vi nu om kort Tid 
trækker os tilbage til bedre Stillinger 
hinsides Landesgræensen.

HAR DET VÆRET en god Som-
mer? Landmændene vil sige nej, saa 
sandelig ikke. Strandliggerne vil slaa 
de solbrunede Hænder sammen og 
juble: herlig! Men en Brigadesoldat er 
hverken Landmand eller Strandligger. 
Han er en ung værnepligtig Mand, som 
nu ved sin Hjemsendelse har udstaaet 
4-5 rekordophedede Sommermaanedcr 
tilmed i Uniformer, som Hærens Teks-
tileksperter maa have Fremstillet med 
Henblik paa Forsvaret af det nordlige 
Grønland!

Men hvad gør det, Sommeren bliver 
varm? tænkte man naivt inden Afrej-
sen. Man kan jo faa Øl og smaa kø-
lende Drinks for næsten igenting. saa 
snart man blot kommer til Tyskland. 35 
Øre for en Øl - det var jo næsten som i 

Staunings Tid. Men nej, det tog sig an-
derledes ud, da man først var dernede. 
Her blev for første Gang i Danmarkshi-
storien selv det tyndeste Sodavand sat 
paa Kort. Da Sommer-solen stod aller-
højest paa Himlen, hed Svalemidlet: 2 
ugentlige Pilsnere - værsgo’!

NAA. HELDIGVIS er Øllet et endog 
særdeles underordnet Problem i denne 
Verden. Hovedsagen er, at Livet gaar 
videre. Og det gør det ikke mindst tak-
ket være Brigadens fortræffelige 4400 
Kalorier. Kom ikke her og sig, at vi har 
sultet i Sommer. Jeg selv har trods store 
legemlige Anstrengelser taget mindst 
10 Pund paa.

   Nej. sandt at sige: Vi har haft Sol 
nok. Og vi har Mad nok. Men hvor har 
vi savnet jer. I danske Piger! Vi kunde 
muligvis med vore forskellige Grader 
af Kvindetække have anskaffet os een 
eller to eller tre eller flere Veninder ude 
i den indfødte Befolkning, tilmed den 
Fordel, at vi fik frisket vores Skole-
tysk op. Men de fleste af os har -- ikke 
sandt? - været usædvanlig tapre i saa 
Henseende og har med aldrig svigtende 
Held mobiliseret hele vor Standhaf-
tighed lige til den Dag, hvor vi skal 
genforenes med vore danske Koner, 

Kærester og Veninder.

BORTSET FRA DET skal vi undlade 
at prale af, at vi har været Helte i den 
Tid, der er gaaet. Det har der simpelt-
hen ikke været Lejlighed til at blive. 
Alt har været roligt i Schipkapasset. 
Vi har derimod haft en Fjende, der hed 
Kedsomhed. Well! sagde vi. Vi lægger 
vores egen Fantasi til FOVA’s. Mon 
ikke nok det gaar? Nu ved Afslutnin-
gen gør vi Regnskabet op og fastslaar, 
at det gik.

Vi var de første - Prøvekludene.  Paa 
os prøvede man FOVA’s Arrangemen-
ter, Fraterniserings-bestemmelsernes 
Holdbarhed og alt det andet, der skulde 
prøves. Og alle vi 4000 Forsøgskaniner 
- ja, mon ikke der hersker en vis Enig-
hed om, at vi har været baade taalmo-
dige og trofaste. 

   Vore Børnebørn vil, naar vi engang 
faar nogle, spile Ørerne vidt op og hage 
sig hengivent fast til vore Knæ.

   ,,Jamen, Bedste, var I da slet ikke 
bange?«

   ,,Nej, min Dreng«, vil vi svare.   
„En god Soldat er aldrig bange.« 

   Og saa vil vi fortælle om dengang, 
vi ganske alene og uforfærdede drev 
en hel Bataillon SS- og Sortbørsfolk 

Følgende indlæg har foreningen modtaget fra et mangeårigt medlem. 
Brevet er et kopi i en Jysk avis fra efteråret 1947, uden anvendelse af nymodens stavekontrol. Brevet 
er skrevet af en soldat på hold 1 ved brigaden i Tyskland. Skrevet af hjertet og med personlighed af en 
værnepligtig soldat for 58 år siden, før presseofficerer og de beordrede, tjenstlige dagsbogsnotater 
blev opfundet.

Brigadesommeren 1947
Et nænsomt Tilbageblik
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Kommende arrangementer
i Aalborg

Banko     8. november
Storslået arrangement med flotte præmier. Det bedste                               

bankospil på Aalborg kaserner. Dørene åbnes kl. 1800. 
Spillet starter kl. 1900.

Juletræ     18. december 

tilbage til den anden Side af Upjever 
Skov. Eller om dengang en Hærskare 
af Brigade-lotter med alskens Lokketo-
ner og Frembydelse af List og Lempe 
forsøgte at indfange een. 

   „Hvor maa du have været stor og 
stærk, Bedstefar!«

   ,,Ja, ja, min Dreng, dengang - da var 
der Brigadesoldater til.«

SOM SAGT, saa gik den Sommer. 
Nu skal vi hjem til Margarinen og 
Valgrummelen, hjem og meldes i Sy-
gekasse og betale Skat. Vi har set et 
Hjørne af den store Verden, et Hjørne 
ganske vist, som hverken har Bjerge, 
Floder eller antike Tempelruiner, men 
som dog har sine smaa Idyller og som 
i hvert Fald har sit Vesterhav og sin 
altid redebonne Vestenvind. Vi fik set 
et Glimt af Luksusøen Norderney og 
fik oplevet Nordsøen baade ovenfra og 
nedenfra.

Vi ved mere, end dengang vi kom. Vi 
har set: Luksus og Elendighed og over-
lader nu Arenaen til vore Efterfølgere. 
Vi skal tænke paa jer, naar Sneen fyger 
om Hushjørnerne.

   Og saa i øvrigt:   God vinter

Årsmøde i Viborg Amt
Trænregimentet / Jyske Trænregiments Soldaterforening Vi-

borg Amt afholder årsmøde torsdag den 17. november 2005 kl. 
1900 i Soldaterforeningernes lokaler, Viborg tidligere kaserne 
bygning 7, 1. indgang under uret, Rødevej 3, 8800 Viborg.

Tilmelding er nødvendig, da soldaterforeningen er vært for 
et mindre traktement og skal ske på tlf. 86628767 eller mail til 
e.kj.b@mail.tele.dk senest mandag den 14 november 2005.

Årsmøde i Vejle Amt
Kontakt amtsformand for Vejle Amt: Bent Andersen 
på tlf. 75527370

Møde med 
forsvarsministeren

I samarbejde med Soldaterforeningernes Kontaktudvalg for 
Viborg og omegn inviterer soldaterforeningen til Fyraftens-
møde med forsvarsminister Søren Gade. 

Mødet finder sted i parolesalen på Viborg tidligere kaserne, 
bygning 21, 1 med indkørsel fra rødevej. Mandag den 3 okto-
ber kl. 16.00 – 17.30.

Kom og stil spørgsmål til ministeren!

Ta’ til
Generalforsamling 
i Aalborg

Trænregimentet / 
Jyske Trænregiments 

Soldaterforening 
afholder ordinær 

generalforsamling 
lørdag den 12. 
november 2005 

kl. 1400 i 
sergentmessens 

lokaler. Dagsorden jf. 
vedtægterne.

mailto:e.kj.b@mail.tele.dk
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FREMSYN – STYRKE – VILJE

Christian Mollerup Schmidt

År 2005 lakker mod enden og vi kan se tilbage på det, som 
et af de mest turbulente år i regimentets historie. 

Et meget omfattende forsvarsforlig er under fuld imple-
mentering – og med et tiltagende momentum hen gennem 
året. Den første af de centrale tjenester er i fuld gang og de 
næste har været under intens forberedelse og begynder for 
alvor ved årsskiftet. 

Den operative struktur i form af division, brigader, batal-
joner, DANILOG mfl. er etableret og enhederne er nu under 
opbygning til fuld styrke såvel personel- som materielmæs-
sigt. 

På kasernen har vi gennemført en del istandsættelser og 
omflytninger, således at de fysiske forhold i højere grad 
understøtter de nye strukturer. Dette arbejde er kun lige 
begyndt og kommer til at strække sig over hele forligspe-
rioden. 

Samtidig med alt dette er stabs- og støttestrukturen ved 
regimentet ved at blive nedbrudt. Det har bl.a. betydet at de 
første af vore kolleger på kasernen er blevet meddelt afsked 
i løbet af næste år. Det er en svær proces for os alle, men 
naturligvis i særlig grad for de, der nu skal ud og finde anden 
beskæftigelse. Vi hjælper og støtter fra regimentets side så 
godt vi kan, men det ændrer ikke ved det faktum at gode og 
trofaste medarbejdere har en svær tid.

På trods af disse, til tider, svære forhold har jeg været 
meget imponeret over den loyalitet over opgavens løsning, 
som alle regimentets medarbejder har udvist i årets løb. Vi 
har alle skullet tænke nyt, skullet vænne os til nye procedu-
rer og arbejdsgange, nye kolleger, skullet flytte kontor eller 
arbejdsplads – måske endda flere gange, og alligevel er alle 
opgaver blevet løst på særdeles tilfredsstillende vis og i me-
get stor udstrækning også med det nødvendige overskud til, 
at der også har været plads til smil og godt humør.

Vi har netop hjemsendt endnu et hold værnepligtige efter 
velgennemført basisuddannelse. Det er igen - takket være 
en god og gedigen indsats ved 2. Uddannelsesbataljon/
Trænregimentet - lykkedes at rekruttere et tilstrækkeligt 
antal soldater til reaktionsstyrkeuddannelsen og til sergent-
uddannelserne. Soldaterne skal for de flestes vedkommende 
forventeligt udsendes til Kosovo og Irak i løbet af august 
2006. 

Også 1. Logistikbataljon har for alvor fået operative opga-
ver, som vi forhåbentlig kan læse mere om i næste nummer 
af regimentsbladet.

Omflytningerne på kasernen er fortsat i årets sidste må-
neder og regimentets ”hovedkvarter” er nu officielt flyttet 
til bygning 2 på Nr. Uttrup Kaserne, hvor regimentet er 
samplaceret med Hærens Logistikskole. Endvidere er alle 
MP-enhederne flyttet til Nørre Uttrup Kaserne og i samme 
forbindelse er der etableret en MP-afdeling i regi af Hærens 
Logistikskole, der skal tage sig af de MP-opgaver, der hidtil 
har været løst af hhv. regiment og logistiskskole. 

Afdelingen har ikke kommandoen over MP-kompagni-
erne, men skal bl.a. koordinere anvendelsen af de pt. meget 
knappe MP-ressourcer samt sikre, at der er en god sammen-
hæng i udviklingen på MP-området lige fra SG-uddannelsen 
over doktrinudviklingen til den reelle gennemførelse af MP-
tjenesten.

Så alt i alt et år med masser af opgaver og udfordringer og 
det ser ud til at det fortsætter! Jeg vil derfor slutte med at øn-
ske alle ved regimentet og deres familier en rigtig glædelig 
jul og et godt og lykkebringende nytår. 

Jeg er sikker på at vi også til næste år får god brug for vort 
valgsprog

Et turbulent år
rinder ud
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En lille hilsen og statusmelding 
fra Jeres tidligere regimentschef, 
som påbegyndte en ny tilværelse og 
ny tjeneste ved Allied Joint Force 
Command Headquarters i Napoli, 
Italien den 5. september 2005.

Endnu engang mange tak for den 
helt overdådige afsked I tog med mig 
fredag den 4. februar 2005 efter 3½ år 
som Jeres regimentschef. Det var en 
vanskelig dag for mig, men dagen blev 
samtidig uforglemmelig og minderig 
på grund af Jeres store deltagelse samt 
Jeres varme og personlige imødekom-
menhed.

Defence College i Rom
Den 11. februar forlod jeg Danmark 

for at påbegynde mit kursus ved NATO 
Defense College i Rom. 

Jeg startede sammen med 91 andre 

kursister fra 37 forskellige nationer på 
en særdeles spændende tilværelse, som 
skulle føre mig igennem det næste ½ 
år.

NATO Defense College er den høje-
ste kursusinstitution inden for NATO, 
som gennemfører forskellige kurser på 
sikkerhedspolitisk-strategisk niveau 
for officerer, der er udset til NATO-
tjeneste eller tilsvarende national eller 
international tjeneste.

Foredrag og studierejser
Vi blev opdelt i ni komitéer, hver med 

ti eller 11 kursister. Jeg deltog i komité 
ét med ti kursister fra ti forskellige na-
tioner (ni NATO og én Partnership for 
Peace nation). 

Kurset var en blanding af foredrag 
med efterfølgende spørgeperioder for 
hele kursus samt længere diskussions-
perioder i komitéerne.

I løbet af kurset var vi på to længere 
studierejser, hvor vi besøgte ministe-
rier og militære nationale- og NATO-
myndigheder i 12 lande, herunder USA 
og Rusland.

Endvidere var der tid til at studere det 
antikke Rom både gennem interessante 
foredrag på College og gennem flere 
besøg i Rom og omegn.

Kurset sluttede den 29. juli og jeg 
kunne se tilbage på en særdeles inte-
ressant og udbytterig periode, som gav 
mig en god baggrund for min videre 
tjeneste i Napoli.

Vores nye hjem
I august forsøgte jeg at holde ferie i 

Danmark sammen med familien. Men 
det blev ikke til meget ferie, idet langt 
det meste af tiden gik med alle de prak-
tiske ting, der følger med en permanent 
flytning til Italien.

Italiensk for begyndere

Frihed
Har du en bolig med friværdi, har du måske også 
nogle uopdagede muligheder.

Kom ind i Nørresundby Bank og få en snak om 
dine muligheder for økonomisk frihed.

Torvet 4 · Tlf. 98 70 33 33 · Fax 98 17 54 00 · post@nrsbank.dk · www.noerresundbybank.dk
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Den 26. august pakkede fl yttefi r-
maet vores indbo og den 28. august 
påbegyndte Ulla og jeg rejsen gennem 
Europa til vores nye hjem lidt uden for 
Napoli i Italien.

Vi ankom sammen med fl yttelæsset 
den 31. august om morgenen og de næ-
ste dage var vi fuldt beskæftigede.

Da jeg påbegyndte min nye tjene-
ste ved NATO hovedkvarteret den 5. 
september, var vi så meget på plads, at 
huset var beboeligt.

En anderledes tilværelse
Så startede en ganske anden tilvæ-

relse for mig. Det er absolut anderledes 
end at være regimentschef for et godt 
og velrenommeret regiment i Dan-
mark.

NATO hovedkvarteret i Napoli er ét 
af NATO’s to operative hovedkvarte-
rer, der har ansvaret for alle operatio-
ner i den sydlige del af NATO-området 
(Middelhavsområdet) samt missio-
nerne på BALKAN og NATO Training 
Mission i Iraq.

Jeg er Chef for Joint Operation Sup-
port Branch i Operationsdivisionen. 
Det svarer til at være afdelingschef i en 
højere dansk stab. 

Min afdeling er ansvarlig for Secu-
rity & Force Protection og NBC, Elec-
tronic Warfare samt Meteorologiske og 
Oceanografi ske forhold. 

Det er således en afdeling med tre 
væsens forskellige sektioner og har in-
tet til fælles med min tidligere tjeneste 
som logistiker. Derimod kommer min 
militærpolitibaggrund og -erfaring mig 
til gode i forbindelse med Security & 
Force Protection delen af funktionen.

Ved siden af min NATO-funktion 
er jeg også ”Ældste Danske Offi cer” 
ved NATO-hovedkvarteret og dermed 
en slags ”chef” og ”talsmand” for alle 
herværende danskere, som for tiden er 
fi re offi cerer, en seniorsergent og en 
halvdagsansat civil. 

Ulla og jeg er nu bosat i et dejligt nyt 
parcelhus 10-15 km vest for Napoli i et 
roligt, grønt og kuperet område. 

Vi har indledt en spændende periode, 
som i de næste år utvivlsomt vil give 

os mange gode og interessante arbejds-
mæssige og private oplevelser.

Jeg følger med interesse de store om-
væltninger hjemme ved Trænregimen-
tet så godt det er mig muligt og ønsker 
Jer alle en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår samt fortsat held og lykke i tiden 
fremover.

De venligste hilsener 
  Flemming Larsen

Oberst Flemming Larsen foran sin nye arbejdsplads.

Nyd jeres ferie og fridage ved

Vesterhavet
Vesterhavs Camping er en familievenlig

3-stjernet campingplads med mange
 moderne faciliteter og aktiviteter.

Pladsen ligger kun
ca. 100 m fra Vesterhavet.

Luksus 6 pers. campinghytter
med køkken og badeværelse udlejes.

Vi tilbyder  alle ansatte ved
Aalborg Kaserner

samt medlemmer af
respektive soldaterforeninger

15% rabat
på gældende overnatningspriser.

Ved leje af hytter tilbyder vi
10% rabat

når lejemålet er over 1 uges længde.
Rabatordningen gælder ikke elforbrug.

Vesterhavs Camping
Flyvholmvej 36,  Langerhuse

7673 Harboøre
Tlf. 97 83 47 04

camping@lauritzen-ferie.dk

Se også vores internetside
www.lauritzen-ferie.dk

med mange yderligere informationer.
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Det Nationale Støtte Element 
(NSE) KFOR hold 13 har i skri-
vende stund været i missionen i tre 
måneder (halvvejs). Tre måneder, 
hvor alle i NSE’et har haft travlt 
med både at finde ind i de forskellige 
funktioner/arbejdsområder, men og-
så med at finde på plads rent geogra-
fisk, idet NSE dækker et område, der 
strækker sig fra Mitrovica i nord til 
Thessaloniki (Grækenland) i syd. En 
strækning på ca. 400 km.

Da vi jo som nævnt er hold 13, er 
baggrunden - forhistorien for vores til-
stedeværelse her i Kosovo -beskrevet 
i op til flere artikler før denne. Så jeg 
vil kort beskæftige mig med den nuvæ-
rende situation, her umiddelbart efter 
offentliggørelsen af ”Kai Eide” rap-
porten og dernæst se lidt på fremtiden 
for den danske deltagelse i missionen 
her i Kosovo.

KOSOVO et land fødes, måske
Her ved KFOR så vi med en vis 

spænding frem til offentliggørelsen af 

Kai Eide rapporten, der for det politi-
ske niveau skal danne grundlaget for de 
videre drøftelser vedrørende Kosovo`s 
fremtid.

KFOR var forberedt på eventuelle 
reaktioner fra de to parters side, men 
heldigvis udeblev disse. FN´s sikker-
hedsråd har nu givet Kofi Annan grønt 
lys til at indlede forhandlingerne om 
Kosovo`s fremtid. 

Kofi Annan har, til denne opgave, 
udnævnt den forhenværende finske 
præsident Martti Ahtisaari til forhand-
lingsleder. En opgave der bliver meget 
svær at løse, fordi de to parter står så 
langt fra hinanden. Ca. 90 % af befolk-
ningen i Kosovo er etniske albanere, 
der kræver selvstændighed i forhold 
til Serbien. Både Kosovo-serbere og 
Serbien som sådan er modstandere af 
denne løsning.

Kapital er en nødvendighed
Set her fra soldatens niveau er det 

helt klart nødvendigt at bibeholde en 
styrke til at garantere den overordnede 
sikkerhed i området. 

For uden en stabil sikkerhed og 
samtidig en afklaring af Kosovo`s 
fremtid i forhold til selvstændig stat, 
eller kun ”begrænset selvstændighed”, 
vil økonomien få det meget svært. 
Økonomien kan ikke bringes på fode, 
så længe investorer f.eks. ikke ved, 
hvilket land, og under hvilke forhold, 
de investerer i.  

En tilførsel af kapital udefra, i form af 
investeringer i arbejdspladser/industri, 
er en nødvendighed, hvis Kosovo skal 
kunne eksistere som nation, uanset om 
det er som selvstændig nation eller med 
”begrænset” selvstændighed. 

En udskydelse eller en midlertidig 
afgørelse vil efter min mening være en 
meget dårlig løsning, der meget nemt 
vil kunne ødelægge den skrøbelige 
balance, der i dag hersker i området, 
og bringe de mere radikale albanske og 
serbiske nationalister på banen.

Ingen reduktioner før 2007
Det danske bidrag til KFOR styrken 

er på nuværende tidspunkt (hold 13) på 
ca. 350 mand og vil, efter hvad vi har 

Det går fremad i Kosovo
Af major K.O. Bendixen CH/NSE KFOR/Hold 13.
Kosovo, Mitrovica, Camp Olaf Rye den 19. november 2005. 

Austerlitz broen i Mitrovica.
Broen er kendt for stedet, hvor de 
to parter mødes, når der opstår 
uenigheder.
I det fjerne (langs floden) kan man 
se et af resultaterne af de første 
uroligheder. 



7TRÆNSOLDATEN nr. 4 • 2005

fået oplyst, være det samme for både 
hold 14 og 15.

Den forestående reduktion, som kan 
forventes fra februar 2007 ved over-
gang til Taskforce (TF) struktur, vil 
betyde en nedskæring af det danske 
bidrag fra ca. 350 til ca. 200 mand (et 
PNINFKMP + NSE (logistik), to stk. 
Liaison Monitoring Team (LMT) og et 
antal ST medlemmer ved TF)). 

Placeringen af det danske bidrag til 
den nye TF vil blive enten i Novo Selo, 
det nuværende franske brigadehoved-
kvarter, (en løsning som man fra dansk 
side er positiv overfor), eller den fran-
ske lejr; Camp Belvedere, der ligger i 
sydkanten af Mitrovica. En løsning, 
der ligger tættere på det lead nation 
(Frankrig) ønsker, og som også efter 
de sidste meldinger ser ud som den 
endelige løsning. Under alle omstæn-
digheder skal nuværende Camp Olaf 
Rye (COR) rømmes.

Frankrig bestemmer
Her i COR var vi nogle stykker, der 

havde håbet på en løsning, hvor den re-
ducerede danske enhed kunne forblive 
i den velfungerende Camp Olaf Rye. 
Måske med tilførsel af en eller to en-
heder udefra, som samtidig kunne være 
med til at betale til den fælles husleje. 

Vores argument var, at COR har alle 

de ”tunge logistiske” faciliteter, såsom 
værksteder, depoter, vaskeri, køkken 
og veletablerede indkvarteringsfor-
hold, m.v. Men da Danmark jo ikke 
er lead på denne mission, men ”kun” 
tilmelder et styrkebidrag til TF, så er 
det lead nation (Frankrig), der ”be-
stemmer”, hvor de vil have det danske 
bidrag placeret. 

Til styring af denne opgave har HOK 
nedsat en projektgruppe, der i samar-
bejde med lead nation, Frankrig, p.t. 
arbejder med færdiggørelsen af den 
endelige plan.

Som nævnt ovenfor så er der ca. et år 
til den nye TF struktur træder i kraft. Så 
i mellemtiden arbejder vi her ved NSE/
KFOR målrettet på at støtte såvel batal-
jonen som de enkeltudsendte medlem-
mer af den danske styrke således, at de 
til stadighed kan yde deres yderste i en 
god sags tjeneste.

I skrivende stund har vinteren meldt 
sin ankomst. Sammen med kulden har 
vi også fået den første sne, så alle vin-
ter- og juleforberedelser er sat i gang. 

Alle her ved NSE/KFOR hold 13 
ønsker familie, venner, kollegaer og 
regiment en rigtig glædelig jul og et 
godt og lykkebringende nytår.

Camp Olaf Rye smukt beliggende her i bjergene ved Mitrovica.

Det serbiske kloster ved Devec, hvor der bor otte nonner.
Klosteret bevogtes/beskyttes 24 timer i døgnet af en fransk deling. Den franske 
deling er tilknyttet den danske bataljon.
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En sensommer eftermiddag i 
Stabskompagniet kom overkonsta-
bel Knudsen med et forslag: ”Er 
der nogen der kunne tænke sig og 
komme på fi sketur med en kutter fra 
Hirtshals?” 

”Efterdønningen” til følge resul-
terede i, at en fl ok friske lystfi skere 
en tidlig mandag morgen, i skolernes 
efterårs, stævnede ud fra havnen i 
Hirtshals med kutteren M/S Mille.

Jeg mener, at det er vigtigt, at sol-
dater - på tværs af grad og alder - kan 

mødes uden for tjenesten med henblik 
på deltagelse i sociale arrangementer, 
da dette styrker enheden i et indgå-
ende kendskab til sine kollegaer og 
foresatte. 

Denne indsigt i andre personer er 
meget værdifuld, da sociale aktiviteter 
uden for tjenesten, ikke medfører noget 
pres i form af fx planlægning til en be-
faling eller udførelse af en ordre. 

Men er vi ikke nok sammen til hver-
dag, og på øvelser? Jo, det er vi måske 
nok, men så er vi også på arbejde. Det 
kendskab vi får om hinanden i delta-

gelse i aktiviteter udenfor tjenesten, er 
med til at hjælpe os godt på vej, når vi 
er på mission/tjeneste udenfor landets 
grænser. 

En god sammentømret enhed er efter 
min bedste overbevisning lig med et 
tilfredsstillende resultat i løsning af 
arbejdsopgaverne. 

M/S Mille sagtner farten og Skip-
per ringer på skibsklokken; signalet 
til lystfi skerne, at de må kaste snøren 
i vandet. 

Fiskekrogen var ikke mere end dyp-
pet i havet, før én sagde: ”Her skal I 
se dagens første fi sk”, og en velvoksen 
torsk blev hevet op på dækket. 

Skipper ringer på klokken igen; op 
med snøren. M/S mille har ekkolod 
ombord, så vi sejler et nyt sted hen, 
hvor der er større chancer for at fange 
fl ere fi sk. 

Skipper ligger båden i læ for vinden, 
og så spiser vi vores madpakke og 
drikker en kop kaffe for at holde lidt 
på varmen. Straks efter fi sker vi videre: 
Nogle får bundbid og mister deres fi -
skeredskaber, mens andre hiver sej og 
torsk op på samlebånd. - Vi snøfter lidt 
med næsen, selvom vejret er klart og 
solrigt. 

Ud på eftermiddagen vender vi snu-
den hjemad. 

En god oplevelse rigere slutter vi da-
gen af med indtagelse af et måltid mad 
på havnegrillen i Hirtshals. 

Se det er enden på en sand lystfi -
skerhistorie. For resten så blev dagens 
fangst på i alt 64 fi sk, så skulle nytårs-
menuen være sikret.

Fantastisk 
fi sketur

Premierløjtnant K. Andersen med dagens tungeste fangst, en fl ot torsk på ni kilo.

Af OKS. C. Bertelsen, Stabskompagniet/1. Logistikbataljon.

M/S Mille er 49 fod (15 m) lang, 
4,20 bred, har en dybdegang på 
2,30 m og en tonnage på 19,28 brt. 
Byggeår 1977. Solidt bygget af eg 
på egespant.
Motor 6 cyl. Cummins Diesel, 
350 HK, turbo med intercooler. 
Udrustet med moderne navi-
gationsudstyr, alt i moderne 
rednings- og sikkerhedsudstyr, 
godkendt til 23 pass. Der anbefales  
max. 20 personer.
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Højt humør trods kulde og blæst
En tilbagevendende begivenhed, som 

mange af regimentets tidligere medar-
bejdere virkelig ser frem til, er det år-
lige ”pensionisttræf”, der efterhånden 
er blevet en rigtig god tradition. 

Arrangementet løb af stabelen den 
25. november.

Til forskel fra de seneste år, så var 
vejrguderne ikke rigtig med arrangø-
rerne i år. Det havde imidlertid ikke de 
store negative indvirkninger på de 64 
fremmødte, der trodsede vejrgudernes 
racen.

Efter en grundig orientering om re-
gimentet og skolen samt om de store 
strukturelle forandringer der p.t. pågår 
pga. implementeringen af forsvarsfor-
liget, ja så havde alle brug for lidt frisk 
luft.

Udenfor UMAK var der opstillet 
noget af det nyeste materiel, som de 
”gamle” soldater var temmelig impo-
neret over. Især den nye Piranja-ambu-
lance vakte opsigt. 

Da pensionisterne var blevet godt 

forblæste og røde om kinderne gik de 
en tur i parolesalen, hvor de gule ærter 
varmede godt i de kolde maver.

Her blev der rigtig snakket om gamle 
dage. Og det er jo sådan, at soldaterhi-
storier absolut ikke bliver ringere med 
årene!!

Det var alt i alt et rigtig hyggeligt 

arrangement, der naturligvis bliver 
gentaget til næste år. 

Trods diverse strukturelle ændringer, 
må vi jo værne om »de bløde vær-
dier«.
    PaS

Trods kulde og blæst havde pensionisterne nogle hyggelige timer på deres gamle arbejdsplads.
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2. Uddannelsestrænbataljon har 
netop hjemsendt Hold august 2005. 
I den forbindelse har redaktionen 
modtaget følgende artikel fra kap-
tajn K. Rosenberg, der er uddannel-
sesofficer i bataljonen.  

Den 1. august mødte 521 håbefulde 
unge mennesker på Aalborg Kaserner. 
Ingen vidste på dette tidspunkt, at toog-

tyve af disse ville starte på sergentskole 
den 14. november. Ni mand startede på 
grundlæggende sergentuddannelse i 
Sønderborg. Tolv startede ved mili-
tærpolitiskolen og en mand startede på 
tekniklinjen ved Hærens logistikskole. 

Som månederne gik, blev fårene skilt 
fra bukkene og næsten 10 % faldt fra 
før, vi nåede endestationen, den 30. 
november.

Grundet den korte tid til hjemsen-
delse, efter kontroløvelsen, blev regi-
mentschefens afskedsparade afholdt 
den 24. november. Her deltog Prinsens 
Livregiments Musikkorps med stor 
succes.

Bataljonschef Bo Engelbreth satte 
soldaterne op til kontroløvelsen med 
formaninger om sammenhold og per-
sonlig udvikling. 

Fem soldater blev belønnet for en 
god indsats ved diverse DMI stæv-
ner: PL L. Lillelund (Triatlon), MG 
Møller(Golf), SGE Heidmann og MG 
Novrup (Svømning), MG Frøstrup, 
MG Poulsen og SGE Pedersen (Ter-
rænløb). 

Til sidst formerede chefen 5. 
HRUKMP med KN C. Grundtvig i 
spidsen, som de kommende otte måne-
der vil uddanne sig til en velsmurt og 
driftsikker enhed.

Må jeg ta’ min mor med?
Kontroløvelsen, der var sidste stop 

inden hjemsendelsen, blev indledt 
med et foredrag for soldaterne på ca. 
30 min, hvor tidsplaner mv. blev gen-
nemgået. Her var der mulighed for at 
stille de mest almindelige spørgsmål 

Nu kører det for Hærens Basisuddannelse 

Moralen var høj og til stadighed stigende under 2. bataljons kontroløvelse.
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som: Må jeg have min mor med? Hvor 
mange kg slik må jeg ha’ med? Må jeg 
have min mobiltelefon med?

Kontroløvelsen var sammensat af 
tre dagmoduler og to natmoduler. Et 
modul i beredskabsbyen i Rørdal. Her 
blev soldaterne mødt af bål, brand og 
blodige mennesker, der var kommet 
galt af sted efter en eksplosion i byen. 
Soldaterne blev indsat med tre delinger 
til slukning af brand, førstehjælp og an-
den støtte til totalforsvarsberedskabet. 
En deling blev indsat til beskyttelse af 
de tre delinger mod civile demonstran-
ter med stor succes. 

Dag- og natmoduler
De to andre dagmoduler, hhv. i ter-

rænet om skydebanen og i terrænet ved 
Tranum, blev gennemført som en de-
cideret kontrol af enkeltmand og hold. 
Soldaterne blev kontrolleret i deres 
militære færdigheder som skydning, 
indtrængen i hus, stillingsindtagelse, 
stillingsskifte og reaktionsbaner m.v. 

Det ene natmodul indeholdt hhv. 
en orienteringsmarch i mørke i Dron-
ninglund Storskov og et efterfølgende 
kantonnement i hangar 52 på flyvesta-
tionen. 

Det andet natmodul var en kontrol af 
soldaternes færdigheder i f.m. indret-
ning og egenbeskyttelse i beredskabs-
område. 

Kontroløvelsen forløb tilfredssti-
lende, og alle soldaterne kom igennem 
med skindet på næsen. 

Et suverænt kompagni
1. kompagni gjorde rent bord og løb 

af med sejren for bedste hold, bedste 
deling og bedste underafdeling. Der-
med bliver vandrepokalen i underafde-
lingen et år endnu.

Vi hjemsendte 345 veluddannede 
soldater den 30. november. 99 Soldater 
mødte i 5. HRUKMP den 1. december, 
klar til alt.

Bataljonen vil gerne sige tak til alt 
fast personel. I har gjort en forskel med 
jeres ukuelige indsats. Vi ønsker jer 
alle og jeres familier en glædelig jul og 
et godt nytår.

Klar til hjemsendelse! Knægtene var glade for det relativ korte ophold ved 
Trænregimentet, men også glade for det gode kammeratskab. der var opstået.

Redaktionen
ønsker læserne
en rigitg god jul

samt et godt
og lykkebringende

nytår
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Hærens Materielkommando un-
derskrev tirsdag den 5. oktober 2004 
kontrakt med det schweiziske firma 
MOWAG om leveringen af i alt 91 
pansrede hjulkøretøjer af typen PI-
RANHA IIIC.

11 Piranhaer er leveret
De første 11 Piranhaer er – efter at 

være klargjort til udlevering ved HMK 
A/S i Hjørring - allerede ankommet 
til Hærens Materielkommando. To af 
dem er udlånt til Hærens Kampskole, 
der skal stå for bruger- og MBI uddan-
nelsen. De resterende ni Piranhaer står 
ved Hærens Materielkommando, hvor 
Hærens Hovedværksted er i gang med 
at indbygge ambulanceinteriør (bårer, 
skabe m.v.), lave småjusteringer på 
kommunikationsudstyret samt klargøre 
dem til syn ved bl.a. at påmontere det 
lovpligtige nærzonespejl. Herefter vil 
de indgå i uddannelsespuljen ved Hæ-
rens Kampskole og Hærens Logistik-
skole. (Hvortil de for nylig er arriveret. 
(red.))

Forskellige udgaver til forskellige 
opgaver

De 91 køretøjer bliver leveret i 
forskellige udgaver, så de kan løse 
bestemte operative opgaver. I pe-
rioden fra april til juli 2005 leverede 
MOWAG 16 stk. ambulancer, fra april 
2006 til februar 2007 leveres 53 stk. 
infanterikøretøjer, 6 stk. føringskøre-
tøjer forventes leveret fra september til 
november 2006 og endelig vil 16 stk. 
opklaringskøretøjer blive leveret fra 

fabrikken i Schweiz i perioden marts 
til juli 2007. De første ambulancer skal 
efter planen bruges i internationale 
operationer fra februar 2006, hvor de 
bl.a. skal erstatte den nuværende SISU 
ambulance.

Forbedringer i forhold til tidligere 
udgaver

I forhold til de tidligere udgaver af 
Piranhaen (IIIH) er de nye køretøjer 
blevet forbedret på flere områder. Ek-
sempelvis er den nye Piranha blevet 40 
cm længere og udstyret med en mere 
miljøvenlig motor, en simplere opbyg-
get undervogn, der gør den mere robust 
og driftsikker.

De første Piranhaer
er ankommet 
Af kommunikationsmedarbejder Pia Aaholm 
Gadeberg HMAK/oversergent C. Schunck HLS.

Køretøjet har fantastiske køreegen-
skaber, og er meget teknisk avanceret. 
Det er f.eks. udstyret med en C9 Ca-
terpillar motor, der har både Turbo og 
Intercooler, og som yder 298 KW (400 
HK). 

Transmissionen er en ZF automat-
gearkasse, med 7 fremadgående og 1 
bakgear. 

Det er muligt at drive køretøjet med 
enten de 2 bagerste, eller alle 4 aksler.

Køretøjet er selvfølgelig leveret med 
ABS-bremser, men har i øvrigt et or-
dinært trykluft bremsesystem, som vi 
kender det fra de fleste moderne last-
biler i dag.

Af specielle systemer, er der Central 
Tire Inflating System (CTIS), som mu-
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De første Piranhaer
er ankommet 

liggør, at køreren kan hæve/sænke luft-
trykket i dækkene under kørsel. 

Her kommer der også andre store æn-
dringer. IIIH kører med det gamle 12,7 
mm maskingevær i et ikke stabiliseret 
tårn, det har bevirket at skydning un-
der kørsel var muligt, men ikke særlig 
træfbart.

Til IIIC har HKS efter afprøvning af 
3 forskellige våbenstationer givet deres 
købs forslag.

Det er endnu ikke bestemt hvad vi 
skal have på IIIC, men alle 3 afprøvede 
våbenstationer er fuldt stabiliseret, har 
laserafstandsmåler, dagsigte – kamera 
og termisk varmebillede.  

De afprøvede er: Kongsberg (Norge), 
Bofors (Sverige) og Rafael (Israel)

Den store motor yder 400 HK.

Annonce
Vestergaards
bogtryk
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Søværnets Idrætsforening København (SIK) var arrangør 
for dette års udgave af Cross Country.

SIK havde fundet en lille grøn plet ude på Amager hvor 
der var plads til at udfordre deltagerne.

En tidligere travbane, der senere havde været motocross 
bane, men nu var et grønt område med volde, bevoksning 
oppe som nede, dannede rammen om banen som var 2400 
m.

Eftersom det var søværnet, der var arrangør, var stævnet 
lidt mindre højtidelig, men ikke mindre perfekt gennemført.

Trænregimentets Idrætsforening (TRRI) havde otte delta-
gere med. Totalt deltog 121.

Kl. 1015 startede løberne på kort bane, 2 x 2400m. Kvin-
der, OG, YOB,  ÆOB, VET og VPL.

Kl. 1100 startede seniorerne på lang bane, 4 x 2400m.
Banen var hård med mange sving og korte tilløb inden 

stigningerne, men tiderne var alligevel gode.
I VPL klassen (4800 m) blev Kasper Frøstrup nummer to 

i tiden 17.45 (vindertid 17.09) Øvrige VPL fra TRRI blev 
nummer 4, 5 og 8.

I Mænd senior (9600 m) blev Jakob Buus Madsen num-
mer elleve i tiden 37,28 og Casper Raider nummer 34.

I Kvinder senior (2400 m) blev Lene Lillelund nummer et 
i tiden 22.28.

Stafetkonkurrence for VPL havde TRRI som vinder.
Holdkonkurrencen i  Mænd senior blev TRRI nummer 5, 

men de VPL blev nummer to.
Tillykke til alle med resultaterne.
Til næste år er det os (TRRI) der er arrangører for Cross 

Country, dog først til oktober, men mon ikke vi så småt kan 
begynde at kridte skoene.  

DMI-Cross Country 
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En af årets udenlandsøvelser ”Rhi-
no Charge” - under ledelse af 1. bri-
tiske pansrede division -, var i gang 
- i Polen. 

Vi var repræsenteret med delta-
gere fra mange danske enheder, lige 
fra logistik- til kampsoldater. 

Vores engelske værter havde været i 
Polen i otte uger, inden det danske bi-
drag til øvelsen ankom, med henblik på 
at planlægge den store øvelse.

En af de engelske brigader skal 
overtage den britiske operation i Irak, 
så det var primært dem, der skulle 
øves og prøves. I rollen som LOCON 
eller brigadens øvelses indspiller, 
blev vi hjulpet på vej af det engelske 
computerprogram ABACUS, der står 
for ”Avanceret kampplads computer 
simulation”. 

I dette program kan man digitalt øve 
fra Divisionsniveau til gruppeplan. Pro-
grammet tager højde for terræn og vind 
& vejr samt hvilke køretøjer og udstyr 
enhederne har. Så hvis f.eks. enheden 
ikke har natobservationsudstyr, er der 
opgaver, de har svært ved og løse. 

Præcisionen ved programmet måtte 
en fører fra kampenhederne sande. 
”Jeg kan ikke forstå, at mit angreb 
ikke skrider hurtigere frem”?. ”Det 
kan jeg”, siger operatøren, efter en kort 
introduktion til programmet. ”Det er 
fordi, du angriber med din enhed opad 
en 146 meter høj bakke med en hæld-
ning på 30 procent, så det kan måske 
være én af grundene!.”  

1. Logistikbataljon sørgede bl.a. for 
brændstof og hvis nogen kom til skade, 
havde vi ligeledes et sanitetselement 
med. Eller hvis en af enhederne kørte 
fast, havde vi en bjærgningsvogn med. 

Vi bidrog desuden med kørere til 
brigadens stabskompagni og stabshjæl-
pere i Plancentret. De fik et indblik i, 
hvordan den del af brigaden fungerer. 

Et fantastisk program
Det engelske computerprogram blev 

vel modtaget af såvel indspiller som af 
operatører, da programmet kunne give 
en realistisk information, et troværdigt 
billede og et brugbart scenarium af 
kamppladsen. 

Af overkonstabel C. Bertelsen, Stabskompagniet, 1. Logistikbataljon.

Øvelse på polsk

Videre formidling af informationen 
skete i en kombination af VHF radio, 
telefon og mailsystem.

Den store fokus på operations- og ef-
terretningsdelen bevirkede, at compu-
tersimulationen bevirkede en tre-siders 
forespørgsel fra koalitionsenhederne 
og ”fjenden”, hvilket skabte lidt ”pa-
nik” i brigadens hovedkvarter. 

Programmet har også den mulighed 
at indspille administrations- og for-
syningstjenesten. Således kunne man 
f.eks. trække oplysninger ud om, hvor 
mange tilskadekomne felthospitalet 
havde behandlet og f.eks. den kede-
lige del fra en kampscene; hvor mange 
døde. 

Ligeledes kunne programmet bereg-
ne, hvor meget ammunition og brænd-
stof enhederne havde brugt.

Efter nogle lange dage i Polen kunne 
vi tage hjem med mange gode oplevel-
ser i rygsækken. Vi var blevet nogle 
gode og værdifulde erfaringer rigere. 

Konklusionen må være, at det er 
utrolig værdifuldt at lære andre enhe-
ders (såvel danske som udenlandske) 
rutiner og systemer at kende, hvis en 
evt. fremtidig samlet udsendelse skal 
kunne virke optimalt.

Sergent Hyldgaard 
og overkonstabel 
B. A. Mortensen 
med deres IVECO 
bjærgningsvogn. 

De engelske værter havde sørget for 
ganske gode faciliteter. Her er det 
LOCON’s arbejdstelt. Lyst lunt og 
lækkert og med fast gulv- ikke så ringe 
endda.
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Borgmesteren 
ønskede 
tillykke

Borgmester Henning G. Jensen kom 
for at ønske bataljonen tillykke med de 
125 år.

Redaktionen 
skifter 
adresse

Da flytningen var overstået, blev der 
holdt »House Warming«. Her er det 
den ansvarshavende redaktør, kaptajn 
T.E. Hansen, sammen med vores 
regnskabsmand, Torben Frederiksen.

Forsvarsforliget, og de deraf føl-
gende organisatoriske ændringer, er 
ikke gået redaktionen forbi. 

Vi er nu blevet en del af det nye 
Garnisonsstøtteelement og har endnu 
engang skiftet domicil. 

Sammen med store dele af Hærens 
Logistikskole har vi ”indtaget” byg-
ning 2 på Nørre Uttrup Kaserne, hvor 
vi ”bor” lige over for den gamle ho-
vedvagt.

Vi har overtaget lokaliteterne efter 
Lokalforsvarsregion Nord, der er flyt-
tet over på Hvorup Kaserne, i den 
gamle hovedbygning. 

Da vi alle var kommet vel på plads, 
blev der afholdt et lille arrangement, så 
man kunne se sin nye nabo lidt an.

Den nye organisation vil bl.a. med-
føre, at bladet fremover også er et per-
sonaleblad for Hærens Logistikskole. 
Navnet forbliver det samme, ligesom 
udgivelsesterminerne bibeholdes med 
fire numre om året.

Nogle af enhedens 
soldater var iklædt 
uniformer fra 
dengang bataljonen 
»blev født«.

1.  Logistikbataljon kunne den 1. 
november fejre sin 125 års fødsels-
dag og er som sådan logistiktropper-
nes ældste bataljon.

Dagen blev fejret med en flot recep-
tion i gymnastiksalen, hvortil der kom 
mange gæster fra nær og fjern for at 
ønske tillykke med dagen.

Blandt gæsterne var blandt andre 
Aalborgs borgmester, der, trods en 
hektisk valgkamp, alligevel tog sig tid 
til at komme. Han var i øvrigt også at 
finde på talerstolen, hvor han i rosende 
vendinger fortalte om soldaternes be-
tydning for Aalborg.

Fra København til Aalborg
1. Logistikbataljon kan føres tilbage 

til 1880, hvor den under navnet Trai-
nafdelingen havde domicil på Båds-

mandsstræde Kaserne i København. 
Gennem årene har bataljonen ført en 
omskiftelig tilværelse med garnisone-
ring forskellige steder i hovedstadsom-
rådet, indtil den i 2001, som en del af 
1. Jyske Brigade, blev garnisoneret på 
Aalborg Kaserner.

Professionelle soldater
Frem til 2005 bestod hovedparten af 

personellet, i den daværende 1. Træn-
bataljon af værnepligtige. 

Pr. 1. juni 2005 skiftede bataljonen 
imidlertid navn til 1. Logistikbatal-
jon, og overgik samtidigt til at være 
en enhed bemandet udelukkende med 
stampersonel. 

I samme ombæring ændredes bataljo-
nens fokus med henblik på at sætte den 
i stand til hurtigt at kunne deployere til 
verdens brændpunkter for at løse logi-
stiske opgaver i et operativt miljø med 
høj intensitet og under vanskelige og 
skiftende vilkår. 
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PERSONELNYT

In
memoriam

Seniorsergent Arne Ziegler, er, under tjeneste i Irak, 
afgået ved døden blot 48 år gammel. 

Efter endt læretid som automekaniker, begyndte Arne 
Ziegler sin militære karriere i august 1977, hvor han blev 
indkaldt til Hærens Materielkommandos Rekrutskole i 
Høvelte. I maj 1978 blev Arne Ziegler udnævnt til ser-
gent. 

I perioden fra januar 1982 til november 1985 var Arne 
Ziegler ansat ved Værkstedsområde Rørdal. Under den-
ne periode blev han udnævnt til oversergent. 

Fra november 1985 og til sin død forrettede Arne Ziegler 
tjeneste ved forskellige enheder på Aalborg Kaserner, pri-
mært ved Dronningens Livregiment, men også i perioder 
ved Trænregimentet, på Hvorup Kaserne.  

I marts 1996 blev han udnævnt til Seniorsergent, og efter 
Dronningens Livregiments sammenlægning og fl ytning, 
i 2000, var det Trænregimentet der blev Arnes ”arbejds-
giver”. De sidste 12 år har Arne Ziegler været ansat ved 
værkstederne på Aalborg Kaserner, heraf de sidste ni år 
ved Vedligeholdelsescenter Aalborg, hvor han var en sær-
deles vellidt værkstedsleder.

Arne Ziegler har været udsendt i internationale opgaver 
ikke mindre end seks gange, og det var under hans anden 
udsendelse til Irak, at Arne, onsdag den 2. november, blev 
syg og senere samme dag, afgik ved døden.

Aalborg Kaserner har ved Arne Zieglers død mistet en 
trofast soldat. En soldat med et stort ”S”.

Æret være seniorsergent Arne Zieglers minde. 
 

OL A.P. Sundahl
SSG O.V. Jørgensen
OS S. Nielsen
OKS C. Schmidt
OKS L.G. Jensen
OKS T.W. Knudsen
OKS S.P.E. Jensen

Hæderstegn
Efternævnte har den 26. september 

fået overrakt Fortjensttegnet for god 
tjeneste ved Hæren:

25 år i statens tjeneste
CSG F. Andersen
SSG I. Axelgaard
SSG M. Jørgensen
SG J.M. Sørensen
Den 1. oktober.
SSG M. Christensen
Den 1. november.

SSG G. Nygård
Den 16. november.
KTFM L. Christensen
SSG J. Christensen
Den 24. november.

Afsked
SSG G. Jensen
Den 31. oktober.

  

Lissi Nøhr Christensen fra T-sektionen 
kunne den 24. november fejre 25 års 
jubilæum.

F.v. Kirsten Nielsen, Ejvind Dietz, Bruno Andersen, Ole V. Jørgensen og Allan 
Thomsen, har den 26. september fået overrakt Fortjensttegnet for god tjeneste 
ved Hæren.
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Seks serviceassistenter fik ved en 
flot reception, afholdt på AMU-cen-
teret overrakt deres uddannelsesbe-
vis. De har, som de tidligere uddan-
nede, været meget igennem både i 
praktik- og skoleperioden. Alle har 
klaret forløbet til UG, og dermed 
opnået flotte resultater.

 
Serviceassistenterne har igennem for-
løbet været igennem områder indenfor 
rengøring og cafeteria, hvilket har væ-
ret med til at give dem god viden og 
inspiration indenfor begge områder.

Uddannelsesforløbet er forsat en del 
af optimeringsprocessen, der blev star-
tet op i december 2003, og det netop 
afsluttede forløb er det tredje i rækken 
ud af fire. Det fjerde og sidste hold er 
færdig til marts næste år.  

Ved den flotte reception holdte kur-
suslederen en fin tale, hvor hun bl.a. 
sagde:

»For mange af jer er det en del år si-
den i sidst har siddet på skolebænken, 

og tankerne om man nu kan klare det, 
om man kan finde ud af tingene, kan 
virke uovervindelige.

Der skal også et godt bagland til, 
uden opbakning og forståelse fra fami-
lien, kan det være svært at gennemføre, 
og uden tvivl har de måtte lægge øre til 
mange ting i det år uddannelsen her har 
stået på. 

Det er et stort skridt når man som 
voksen påbegynder en ny uddannelse. 
Men i har klaret det og jeg tager virke-
lig hatten af for jer og jeg vil sige til jer, 
at jeg synes det er godt gået.

Hvad skal jeg bruge det til?
Måske har I i løbet af uddannelsen 

stødt på ting, som i har sagt; hvad skal 
vi bruge det til? Men der er visse krav 
til en sådan uddannelse, som man skal 
gennemføre og også bestå, for at man 
kan få et uddannelsesbevis, og det er 
også alt sammen medvirkende til, at 
man, når det hele er gennemført har 
fået et personligt løft, fordi man netop 
kunne gennemføre og leve op til de 
krav. Vi er jo alle glade, når vi har kun-
net nå et mål og opfylde nogle krav, 

som der bliver stillet, og det gør at vi 
kan ranke ryggen og sige ”yes”, jeg 
kunne.

Også jeres arbejdsgivere bør være 
stolte og glade for de dygtige medar-
bejdere de har og de får forhåbentlig 
også lidt belønning for deres investe-
ring i jer, i form af jeres arbejdskraft.

Jeg har fra lærerne kun hørt at I har 
været dejlige at arbejde med, søde og 
åbne og virkelig samarbejdsivrige, 
hængt i og at i igennem det år der er 
gået, virkelig har vist jer værdige til at 
gå hjem med et bevis i dag, og det kan 
i være stolte over.

Held og lykke med det og tillykke«.

Her fra redaktionen skal der også 
lyde et stort tillykke. Jeg var selv til 
stede under overrækkelsen af diplomer 
og karakterer, og kan kun sige, at jeg 
var temmelig imponeret over de flotte 
resultater. 

Specielt skal måske nævnes Knud 
Erik Hansen, der er den første mand, 
der har bestået serviceassistentuddan-
nelsen. Godt gået!

PaS

Flotte resultater kommer ikke af sig selv
F.v. den første mandlige serviceassisten, Knud Erik Hansen omgivet af sine kvindelige kolleger: Anette R. Andersen, Ulla 
Hansen, Tine B. Andersen, Inge Lise Christensen og Gitte Pedersen. 
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 For andet år i træk blev HLS 
Open (skolens interne golfturnering) 
afholdt på sløjferne i Brønderslev 
golfklub. Vejret var bestilt direkte 
ved Voldborg og det kunne der ikke 
sættes en finger på. Altså var der 
ingen undskyldning for dårligt spil 
udover ”affutagen” selv…..!

I år kunne vi desværre ikke mønstre 
alle spillerne ved HLS, da der var en 
del udsendt sydpå, men det gjorde det 
absolut ikke mindre sjovt og underhol-
dende. Der var en del ”nye” golf-an-
sigter imellem og det er jo kun dejligt 
at flere folk får øjnene op for denne 
skønne sport.

Stævnelederen (forfatteren) havde 
været godt rundt omkring og skaffet 
nogle meget fine præmier, hvilket jeg 
kommer tilbage til. Sådan en turnering 
kan ikke gennemføres uden støtte fra 
sponsorerne, og de havde virkeligt flot-
tet sig.

Traditionen tro var der præmie til 
længste drive og tættest pinden, men i 
år prøvede jeg også med tættest pinden 
i to slag. En af vores sponsorer (Jess 
Luther fra Mega-Ren vinduespolering) 
tog sig af præmierne i præcision……
tættest pinden, både i et og to slag. 
Stævnelederen var så beskeden at slå 
længste drive. Så var de flasker vin og 
EL-artikler delt ud.

Efter fire timers god golf og spydige 
bemærkninger, som alle faldt med et 
smil på læben og et glimt i øjet, var 

det på plads med placeringerne. Nogen 
havde spillet godt……... nogen meget 
godt…….. og nogen havde….JA, spil-
let! Med det sagt er jeg stadig ganske 
sikker på at alle hyggede sig gevaldigt 
det mest af dagen. Og takket være vo-
res sponsorer gik alle hjem med mini-
mum én præmie.

Endnu en tradition, som skal holdes, 
er at der gives en pokal til den spiller 
fra HLS/HLSI med den højeste score 
og den med den laveste (mesteren) 
score. Den højeste score, som er knap 
så attraktiv at vinde, gik i år til Lars 
Hollænder. Mesteren 2005 og vinder af 
oberst L.B. Christensens vandrepokal 
blev i år Ronny Starcke. Disse to po-
kaler tildeles udfra hvem der har brugt 
færrest og flest slag, uanset handicap.

I den anden række, hvor der var andet 
end æren på højkant, spiller man med 
indlagt handicap. I den række slog Jess 
Luther fra Mega-Ren sørme til igen 
og vandt med tre slag foran Palle Wil-
helmsen og Leo Jensen. Resten af feltet 
fulgte så efter i en lind strøm.

Succesen gentog sig
Af seniorsergent Ronny Starcke.

Dette års mester: SSG Ronny Starcke 
ses her med pokalen, som bevis på, at 
han var bedst på dagen. Går det også 
sådan næste år……?

Som tidligere nævnt kan sådan et ar-
rangement ikke fungere optimalt uden 
sponsorer. Dem vil jeg hermed gerne 
takke for deres bidrag. Det har været 
nogle meget flotte præmier som alle 
deltagerne sætter pris på. Jeg håber 
selvfølgelig, at sponsorerne er villige 
igen næste år.
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Formandens 
klumme

Du sidder nu med det nyeste num-
mer af Trænsoldaten i hænderne. 
Nummer fire i indeværende år. Dette 
betyder, at endnu et soldaterfor-
eningsår går på hæld. Et travlt jubi-
læumsår synger på sidste vers.

For Trænregimentets soldaterfor-
ening har året været et år, hvor vi 
også skulle se om effekten af nedlæg-
gelser af regimenter, her under vores 
eget, ville få en negativ indflydelse 
på medlemstallet, som det jo er sket 
i de andre foreninger, der har mistet 
deres regiment de seneste år. 

Vi må konstatere, vi i år har haft 
nedgang i medlemstallet. Det skyl-
des dog ikke manglen af et regiment, 
men ene og alene, at vi nu har taget 
konsekvensen og slettet de medlem-
mer, der gennem længere tid har væ-
ret i kontingentrestance. 

Det er altid trist, at måtte sige far-
vel til medlemmerne på denne måde, 
men en soldaterforening kan ikke 
drives, med mindre der kommer en 
indtægt. 

Soldaterforeningens indtægt kom-
mer udelukkende fra de medlemmer 
der betaler kontingent. Kontingentet 
til vores soldaterforening er stadig, 
uden sammenligning, landet laveste. 
Det agter vi at holde fast ved. Derfor 
besluttede vi også at skære ned på 
udgifterne, som omtalt i sidste num-
mer. Vi er dog fuldt af fortrøstning 
for, at vi nok skal indhente det tabte 
medlemstal igen, da flere og flere 
”gamle” trænsoldater viser interesse 
for foreningslivet. 

Denne forhåbning slutter vi ud fra 
et større antal deltagere til vores ar-
rangementer. 

Efterårets bankospil i sergentmes-
sen på Hvorup Kaserne blev så stort 
et tilløbsstykke, at flere desværre 
måtte gå forgæves. 

Flere trofaste deltagere måtte sluk-
øret vende om, da foreningen for før-
ste gang nogen sinde måtte melde alt 
udsolgt. 

Bankospillet har de sidste par år væ-
ret præget at gengangere, og det er ble-
vet et bankospil, hvor alle kan deltage. 
Rigtig mange benytter dette spil til en 
hel lille familieudflugt, hvilket giver en 
rigtig god stemning i salen. Omtalen 
af spillet havde i år også vakt flere 
værnepligtige trænsoldaters interesse. 
En interesse, der altså endte med, at vi 

måtte melde alt udsolgt. 
Aftenen blev igen afviklet under 

kyndig ledelse af Paul Knudsen. Det 
er enhver forenings glæde, at kunne 
melde alt udsolgt, men det kan også 
give problemer, når man på den måde 
risikere at kvæles i sin egen succes. 

Et nyt positivt problem er opstået i 
foreningen. Et problem vi selvfølge-
lig vil løse. Vi er naturligvis kede af, 
at måtte skuffe de deltagere, vi ikke 
kunne finde plads til ved dette arran-
gement.

Som kuriosum kan i øvrigt nævnes, 
at aftenens hovedpræmie på kr. 1000,- 
blev vundet af en meget glad værne-
pligtig soldat, der havde sat sin sidste 
ti’er på en bankoplade.

Bankospil med uventede 
problemer

Der var ikke kun kamp om gevinsterne ved årets julebanko. Der var også kamp 
om pladserne. Desværre måtte mange gå forgæves. Her har dog (forrest) et par 
af stamgæsterne, Jane og Irene, fået sig sikkert bænket.
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Generalforsamlingen i Hovedaf-
delingen i Aalborg blev gennemført 
uden de store sværdslag. Der måtte 
faktisk en del ”provokerende” ud-
fald fra bestyrelsens side til, for at 
der kunne skabes bare en smule 
debat. 

Dette kunne jo skyldes at alle frem-
mødte, i den grad støtter bestyrelsens 
arbejde, hvilket de i øvrigt heller ikke 
lagde skjul på. En anden indgangsvin-
kel kunne skyldes, at de fremmødte 
udgjorde en urimelig lille procentdel 
af medlemmerne. Ser man bort fra 
revisorer, bestyrelsen, samt aktører i 
forbindelse med arrangementer, var 
der fremmødt hele to medlemmer. Det 
glædelige var, at de to medlemmer 
var gamle kendinge, der har forstået 
budskabet, at fremmøde er lig med 
indfl ydelse. 

I bagklogskabens lys, må vi konsta-
tere, at det går ufattelig godt i solda-
terforeningen, set ud fra, hvor få der 
har lyst til at møde frem og sige deres 
mening. Til alle jer der ikke deltog, er 
her et kort referat.

Formanden bød velkommen til de 11 
fremmødte, og bad om, at man minde-
des de trænsoldater, der desværre ikke 
var blandt os mere.

Erik Wielsøe blev valgt som dirigent 
og herefter fulgte bestyrelsens beret-
ning.

Af denne fremgik det, at der i årets 
løb var afholdt 10 gode og konstruktive 
bestyrelsesmøder. Derudover havde 
bestyrelsen deltaget i møder med sam-
arbejdspartnere fra andre soldaterfor-
eninger. 

Herefter orienterede formanden i 
korte træk om de begivenheder, for-
eningen i årets løb havde deltaget i.

Om Jubilarstævnet kunne formanden 
berette at man i år manglede jubilarli-
ster på 25 års jubilarer. Alligevel deltog 
et rimeligt antal, grundet det arbejde 
bestyrelsen havde lavet på Internettet. 

Som tidligere år var det igen 50 års 

jubilarer, der dominerede billedet. Det-
te skyldes igen i år amtsrepræsentanten 
fra Viborg, Egon Bak. 

Jubilarstævnet 2005 blev af kendte 
årsager ændret, således vores tidligere 
traditioner med gæste- og forældredag 
tog sin ende.

Det nye koncept må siges at være 
blevet en succes, idet der nu er blevet 
mere tid til at være sammen med tidli-
gere kammerater.

Ved stævnet indviede foreningen sin 
nye fane. En smuk Dannebrogsdug 
med det nye regimentsmærke og med 
det gamle jyske mærke som fanespids. 
En fane lavet i respekt for de gamle 
medlemmer, men også en fane, der er 
tidssvarende for de nye soldater ved 
regimentet.

Æressablen blev i år tildelt Egon 
Bak, Amtsrepræsentant i Viborg.

Næste års Jubilarstævne 2006 er fast-
lagt til lørdag den 6. maj.

50 års jubilæum
Den 22. juni, en onsdag, fyldte for-

eningen 50 år. Dagen blev markeret 
med en reception for alle interesserede. 
Reception foregik på kasernen i ser-
gentmessens lokaler. En reception, der 
blev besøgt af venner, medlemmer og 
tjenestegørende. 

Lørdagen inden, den 18. juni, blev 
alle sejl sat til ved foreningens arrange-
ment på Aalborg havnefront. Det blev 
et smukt arrangement — en gave til 
Aalborg by fra soldaterforeningen.

 Mange af byens borgere fi k her en 
oplevelse ud over det sædvanlige, og 
foreningen står tilbage med en oplevel-
se som ingen anden soldaterforening, 
nogensinde har leveret, og som måske 
også vil være umulig at efterligne.

I forbindelse med arrangementet 
udgav foreningen en særavis indlagt i 
Nordjyske stiftstidende.

Lørdag aften afholdt foreningen et 
mindre traktement med få inviterede 
gæster. I forbindelse med jubilæet er 
der udgivet et jubilæumsskrift, der bl.a. 

fortalte om foreningslivet igennem 50 
år.

Alt vedrørende jubilæet, kan for øv-
rigt hentes på vores hjemmeside.

Formanden roste samarbejdet med 
Sergentmessen samt Trænregimentets 
Idrætsforening og MP-foreningen.

Vedrørende lokalforeningerne var 
der dog en smule malurt i bægeret. 
Formanden kunne konstatere at lokal-
foreningen i Viborg amt kørte særdeles 
strålende, hvorimod lokalafdelingen i 
Vejle amt havde nået bunden og faktisk 
var gået på vågeblus. 

Som tidligere år undgik vores blad, 
Trænsoldaten, heller ikke denne gang 
at komme på tale. Formanden orien-
terede herunder om de forventninger, 
foreningen havde til det kommende 
samarbejde.

Beretningen blev modtaget uden be-
mærkninger.

Kassereren gennemgik det fremlagte 
regnskab som blev godkendt med klap-
salver. Kontingentet for 2006 forblev 
på kr. 100.-.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Georg 
Sørensen, der indtræder på næstfor-
mandspladsen, da Toni R. Jensen ikke 
ønskede genvalg. Som ny suppleant 
blev valgt Gert Jensen.

Formanden kunne konstatere, at det 
er de samme personer, som altid havde 
deltaget i møderne, ved Tonys udtræ-
delse var man blevet en mand mindre.

Generalforsamling i Aalborg

Bestyrelsen ønsker 
alle en rigtig glædelig 

jul og et godt og 
lykkebringende nytår

Vil du høre mere om de 
mange arrangementer 
og læse referater fra 

generalforsamlingerne så:

Besøg os på 
www.Trainsoldat.dk
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Soldaterforeningens bestyrelse

Formand
Bent T. Frisk

Næstformand
Karl Georg 
Sørensen

Kasserer
Asger Kibsgaard

Sekretær
Verner Nielsen

Bestyrelsesmedlem
Jørn Reimers Jessen

1. suppleant
Gert Bøjer Jensen

2. suppleant
Erik Wielsøe

Det var synd, at ikke flere havde 
mulighed for at deltage ved års-
mødet i Viborg. Amtsrepræsentant 
Egon Bak havde arrangeret et besøg 
på Viborg Kraft/Varmeværk, hvor 
vi blev modtaget af værkets daglige 
leder. 

Efter ankomsten blev vi samlet i 
værkets auditorium på 6. sal. Her fik 
vi en gennemgribende orientering både 
i ord og billeder (overheats), ligeledes 
var vi på gennemgang i værkets store 
maskinhal. Det kæmpe store kraft/
varmeværk er så fuldautomatiseret, 
at det kun betjenes af ti medarbejdere 
inkl. direktøren.

Et meget interessant besøg, som vi 
kunne tale meget om, det var bare synd, 
som tidligere nævnt, at ikke flere havde 
mulighed for at få denne oplevelse.

Efter besøget på Viborg Kraft/
Varmeværk kørte vi så til Viborg gamle 
Kaserne, hvor årsmødet i lighed med 
tidligere år afholdes.

Egon bød velkommen til de blot otte 
fremmødte, og gav en lang orientering 
om hvad der var sket i årets løb i Vi-
borg Amt, og heraf fremgik tydeligt, at 
Egon ikke ligger på den lade side. Han 
repræsenterer soldaterforeningen på 
fornemste vis i dette område.   

Vi afsluttede mødet med at indtage 
Aase´s velsmurte rullepølse og oste-
madder, hvortil der blev serveret øl/
vand og kaffe. En stor tak til dig Egon, 
for dit store engagement. Det ville være 
rart med flere af din støbning.

Verner Nielsen/sekretær

Foreningens blad Trænsoldaten har 
vi de seneste mange år brugt megen 
spalteplads på. Udgivelsesterminerne 
passede ikke til vort behov, og udgif-
terne var løbet løbsk i bestræbelserne 
for at få Danmarks bedste blad. 

Alle, der har fulgt historien her i 
bladet ved besked. Det er derfor med 
glæde, at vi nu i bestyrelsen tør melde 
ud, at problemerne er løst. Vi har lavet 

Årsmøde i Viborg

en aftale med regimentet, som alle kan 
være tilfreds med.

Aftalen indebærer at bladet udkom-
mer fire gange årligt. Soldaterfor-
eningen aftager blade til antallet af 
medlemmer til en fast pris, en pris der 
er gældende med tilbagevirkende kraft 
for hele 2005. 

Soldaterforening får fire hele sider til 
rådighed, og navnet på bladet forbliver 
Trænsoldaten. Bestyrelsen føler nu, 
at vi har opnået et godt og konstruk-
tivt resultat til gavn for alle parter. Vi 

håber ved indgåelse af aftalen, at den 
fremtidige drift må blive til gavn for de 
mange medlemmer, der gennem tiden 
har ladet deres utilfredshed lyde til be-
styrelsen netop om dette emne. 

Trænsoldaten vil i fremtiden ud-
komme i marts, juni, september og 
december.

Vores blad....
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Den almene, grundlæggende sergentuddan-
nelse kan nu søges af alle unge over 18 år. Du
skal blot have afsluttet 10. klasse - eller en hø-
jere uddannelse - for at søge ind.

Som sergent er du mellemleder eller specialist
og har til opgave at lede 8-10 soldater. Uddan-
nelsen bygger på topmoderne, pædagogiske
principper, og du lærer at virke som instruktør
og udføre ledelse i praksis.

Solid, kompetencegivende
mellemlederuddannelse
Det er selvfølgelig ikke en uddannelse, man
kommer sovende til. Er du parat til at gå ind
for sagen, får du til gengæld en god mellem-
lederuddannelse og et solidt udgangspunkt for
eksempelvis en videre karriere i - og uden for
Forsvaret – foruden at du yder et seriøst bi-

drag til Danmarks engagement på den inter-
nationale scene.

”Jeg har udviklet mig mere end jeg ville have
gjort ved et almindeligt, civilt arbejde”, mener
Henrik Haupt, der er sergent og gruppefører
på en af de pansrede SISU-ambulancer, der er
stationeret i lejren i Kosovo. ”Jeg er overbevist
om, at min baggrund som sergent generelt er
et plus. Jeg har lært at træffe beslutninger, un-
dervise større forsamlinger, bevare overblikket
– ja, lært at begå mig. Det tror jeg enhver ar-
bejdsgiver vil anse som et plus.”

Et job ud over det sædvanlige
Allan Christiansen, der er sergent, motor-
mekaniker og gruppefører er heller ikke bleg for
at anbefale uddannelsen: ”Sergentuddannelsen
betyder, at jeg ude i det civile ville have en kom-

Ny karrieremulighed i Forsvaret
Nu kan du søge direkte og få en mellemlederuddannelse
på 2 år – med løn i hele perioden

petence som værkfører, der er en videreuddan-
nelse i forhold til den almindelige mekaniker-
uddannelse. En uddannelse som mellemleder vil
du altid kunne bruge – uanset om du er fagligt
uddannet som jeg, eller du har en baggrund fra
eksempelvis handelsskolen.”

Der er mange andre spændende kombinations-
muligheder, for eksempel muligheden for at
blive militærpoliti-sergent, hvor du bliver ud-
dannet som gruppefører, samtidig med at du
lærer de politimæssige færdigheder.

Sergent Allan Christiansen

Sergent Henrik Haupt

Fra tidligere at have været en lukket uddannelse
som man skulle indstilles til, er sergentuddan-
nelsen i hæren nu blevet tilgængelig for alle. Det
er en 2-årig lønnet mellemleder uddannelse, som
du allerede før værnepligten har mulighed for at
søge ind på.

Uddannelsen starter med 4 måneders basisuddan-
nelse, hvorefter du starter på sergentskolen.
 Uddannelsen starter hvert år i februar og august

måned. Læs mere om de mange forskellige
muligheder for at arbejde som sergent

 i hæren på forsvaret.dk/fvr

Læs mere om mulighederne i maga-
sinet Upfront nr. 2/2005, som du kan
få ved at ringe til 4489 5000.
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