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Fra venstre Henriette Helena Holm, Sara 
Teresa Holsegård, Katarina Kimie Holm, 
Peter Grey Ingham og Ronnie Carøe 
Andersen. De er alle fra Sanitetsdelingen 
i Kosovo, og er her fotograferet på en 
marchtur, der ufrivilligt blev længere end 
beregnet! Læs artiklen på side 21.



Her i det sidste regimentsblad før sommerferien vil jeg starte med 
at ønske alle på Aalborg Kaserner en god og velfortjent sommer-
ferie. Jeg tror at alle – ikke mindst de soldater, der lige nu er i gang 
med den missionsorienterede uddannelse - ser frem til at kunne 
slappe af nogle uger, før det går løs igen.

Vi har hjemsendt endnu et hold dygtige værnepligtige efter Hæ-
rens Basis Uddannelse. Denne gang har der igen været stor inte-
resse for at tegne kontrakt ved Hærens Reaktionsstyrke Uddannel-
se. Det vidner om, at det faste personel, der løser opgaven med at 
grunduddanne soldaterne, gør det rigtigt godt og er positive rolle-
modeller for Forsvaret. For vi ved vel alle godt, at det er de nærme-
ste omgivelser og de nærmeste kollegaer, der præger vores hver-
dag mest. 

Jeg synes, at det er et spændende blad, redaktøren denne gang har 
fået på gaden. De forskellige artikler afspejler Trænregimentets 
mangeartede aktiviteter og giver et godt indtryk af nogle af de ting, 
der er sket, siden sidste regimentsblad udkom. 

Traditionelt er det jo Regimentschefen, der skriver lederen i Re-
gimentsbladet. Men jeg vil nu denne gang godt have regimentets 
personel - og en enkelt kommentator fra Norsk TV 2 - til at skrive 
lederen, så jeg har ”klippet lidt” i artiklerne i bladet. Disse uddrag 
beskriver meget bedre end mine ord hverdagen ved et professionelt, 
levende, alsidigt og meget aktivt militært tjenestested.  

”Det var tre hårde dage, men humøret var overraskende højt. Tu-
ren hjem i MAN18’eren var fyldt med fællessang, smil på læben og 
tilfredsstillelse over dagenes resultater. Alle havde gjort, hvad de 
kunne, og nu var kun spændingen om resultatet tilbage. Efter en 
lang omgang vedligeholdelse af materiel og køretøjer blev vi en-
delig aftrådt, og efter kort tid var den sidste trætte, men tilfredse, 
soldat hoppet i køjen.”

Om den afsluttende kontroløvelse ved HBU. Af menig J. Vil-
lumsen og menig M. H. Nørgaard, 4. deling.

”AKIF har jo stolte traditioner, når det drejer sig om cykelsport, 
og er som regel med helt fremme. I år var da heller ingen undta-
gelse, idet deltagerne fra Aalborg Kaserner høstede så mange me-
daljer, at der var trangt i bussen hjem.”

Om Aalborg Kaserners Idrætsforenings deltagelse i DMI me-
sterskaber i cykling.

”Alt i alt var det en rigtig god dag for 2. Uddannelsesbataljon, hvor 
menige og befalingsmænd kunne dyste på lige fod om hæder, præ-
mier og håneretten mellem de to kompagnier, og mon ikke der til 
næste idrætsdag igen bliver gået til stålet, når der skal dystes i di-
verse discipliner.”  

Om idrætsdagen ved 2. Uddannelsesbataljon. Af premierløjt-
nant Martin Askholm.

”Det var en rigtig god tur til England, som indeholdt alt fra sprog-
træning til behandling af traumepatienter og det samarbejde, som 

det medfører. En meget givtig tur som bragte nye venner, og utvivl-
somt vil gøre vores samarbejde med briterne lettere i fremtiden.”

Sanitetskompagniets udvekslingsbesøg hos 22 Field Hospital i 
England.

”Vi var delt op i hold så vi samarbejdede tæt med briterne. Det var 
godt at få pudset det engelske af, specielt når der var tempo på, og 
patienten var kommet meget til skade. Det var en succesoplevelse 
at se, hvor godt vi arbejdede sammen, og at behandlingen af pa-
tienten blev udført meget professionelt.”

Fra 22 Field Hospitals returbesøg i Danmark.

”Efter en udsendelse er de som regel modnet hurtigt, for der har 
skullet træffes beslutninger – der har skullet tages stilling til stort 
og småt, og de har fået åbnet øjnene for at ikke alle har det ligeså 
godt rundt omkring i verdenen, som vi har det i Danmark.”

Artikel om kammeratstøtteordningen. Af seniorsergent Erik 
Wielsøe.

”Bare de allertuffeste vovar seg ut i sjøa, når vandfellingen er så 
stor som nu”. 

Norsk TV2 kommentator på et filmklip med danske MP’ere på 
adventure training på en norsk elv - River Rafting. To sekunder 
efter kæntrede båden.

”Al den skepsis og usikkerhed man havde i starten er forsvundet. 
Hvis man i begyndelsen godt kunne bruge lidt hjælp, men ikke tur-
de spørge sine medsoldater, så kan man være sikker på, at nu skal 
man ikke vente ret længe, før mindst en soldaterkammerat giver 
en hjælpende hånd. Om det er i felten, kantinen eller noget helt 
tredje.” 

Om tiden som HBU soldat. Af konstabelelev Robert Radic.

”Meget tyder på, at vi måske lige nu oplever et af de helt afgøren-
de gennembrud for det nye irakiske samfund. Det er faktisk ikke 
så ringe at være med til at opleve! 
På gensyn i Aalborg.”

Oberst C.M. Schmidt om de opgaver, han er med til at løse i 
Irak. 

Henning U. Sørensen
fungerende regimentschef

God ferie!!
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I anledning af Trænregimentets fød-
selsdag, den 10. maj, blev der fredag 
den 9. maj afholdt en flot parade, hvor 
mange gæster var mødt frem for at 
ønske regimentet tillykke med de 11 
år.

Ved paraden blev der uddelt diverse er-
kendtligheder til soldater, der i særlig 
grad havde vist deres værd.

Som “bedste soldat” i 2. Uddannelses-
bataljon (2 UDDBTN) blev kåret menig 
Dorte V. Hansen og menig Brian Mal-

ling fra henholdsvis 1. og 2. HBUKMP/2 
UDDBTN.

“Legat for personel af konstabelgrup-
pen” blev tildelt overkonstabel Benny E. 
Andersen, Vedligeholdelseskompagni-
et/1. Logistikbataljon (1 LOGBTN). 

Nørresundby Rotary Klubs anerken-
delse fik sergent Casper F.M. Hansen, 
1 HBUKMP/2. UDDBTN.

“Legat for personel af sergentgrup-
pen” fik oversergent Martin Andersen, 
Stabskompagniet/1 LOGBTN.

“Sparn Nords’s anerkendelse” blev til-
delt kaptajn Morten Pagter, 2. Militær-
politikompagni.

“SIFA’s anerkendelse blev til-
delt seniorsergent Henrik Nielsen, 1 
LOGBTN.

Efter paraden var der reception i Mes-
sen på Hvorup Kaserne, hvor der blev 
budt på lækre kanapeer med tilhøren-
de vine, øl og vand.

Fødselsdagsparade
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Det går fremad i Irak
- In Shallah

Redaktøren har bevilliget, at end-
nu et par ord fra den udsendte regi-
mentschef kan få plads i bladet. Må-
ske bliver dette først læst, når jeg er 
vel hjemme igen, men det går vel end-
da. Jeg vil denne gang prøve at fortæl-
le lidt om dagligdagen i denne ”once 
in a lifetime oplevelse” det er, at få lov 
til at deltage i opbygningen af en stor 
organisation som det irakiske inden-
rigsministerium.

Jeg har tidligere omtalt, at vi skal for-
søge at arbejde sammen med 1. vicein-
denrigsministeren, der har dansk stats-
borgerskab. En del af opgaven er blandt 
andet at forsøge at opbygge et gensidigt 
tillidsforhold mhp. at kunne få en dia-
log i gang om, hvordan opgaverne lø-
ses bedst muligt. 

En af måderne at gøre det på, er at 
mødes ”uden for kontoret”. Det magede 

sig så, at han inviterede et bredt udsnit af 
de danskere, der er her i Bagdad – med 
ambassadøren i spidsen – til middag 
”hjemme i privaten”, som er et ganske 
stort hus i ”International Zone”. Så vi 
trak i en nyvasket uniform og drog til 
middag. 

Ud over os danskere, der er udsendt 
hertil, havde han også inviteret et antal 
dansk/irakere, der arbejder og bor her 
i Bagdad.  De fleste af dem talte godt/
rimeligt dansk, så der blev snakket en 
masse. Bl.a. var der en ældre kurdisk 
dame, der var medlem af det irakiske 
parlament og som bl.a. arbejdede med 
ligeberettigelse og menneskerettigheder. 
Det var kendetegnende for de fleste, 
at de havde familien boende uden for 
Irak, enten i Danmark eller i et af 
nabolandene. 

Man kunne ikke undgå at få stor 
respekt for mennesker, der sætter livet 

på spil og lider store afsavn for at deltage 
i arbejdet med at gøre deres land bedre. 
Vores vært havde fået sin far og tre 
brødre slået ihjel af Saddams regime og 
havde selv måttet flygte fra sin familie i 
15 år. Og sådan havde de alle hver deres 
historie. Det er bestemt – og heldigvis 
– en anderledes tilværelse end den vi 
danskere for det meste oplever.

Vi er ikke altid enige
Men tilbage til hverdagen: Fra søndag til 
torsdag opholder vi os for det meste ude 
i Forward Operating Base (FOB) 
Shields. Her går tiden med at gå til mø-
der hos vore irakiske partnere for at for-
søge at få gang i de ting, vi mener, er 
vigtige for at få det irakiske indenrigs-
ministerium til at fungere bedre. 

Det er ikke altid vi er enige med 
irakerne i, hvad der er vigtigt, hvornår. 
Man ser særligt kulturforskellen på ma-

Af oberst C.M. Schmidt, udsendt til Bagdad.
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nagementområdet mellem amerikanerne 
og irakerne. Amerikanerne vil gerne 
have planer, tidslinier osv. for alt hvad 
der skal ske. For irakerne er tid en mere 
”uvidenskabelig” faktor, der nok spiller 
en rolle, men måske ikke er det vigtigste. 
Ind imellem kan jeg godt forstå dem og 
så må man forsøge at ”mægle” eller finde 
løsninger der kan tilfredsstille alle. 

Og så spiller islam også ind på dette 
område. ”In Shallah” om Gud vil, er et 
meget brugt udtryk i det irakiske sprog 
og siges jævnt hen i hver anden sætning. 
Det er ikke udtryk for at de er ligeglade 
– hvad mange amerikanere tror – men 
betyder blot at skæbnen = guds vilje, 
spiller en større rolle for mange af dem, 
end for mange af os. 

Vores møder består som oftest af en 
halv til en hel times samtale om et eller 
flere af de emner, der er aktuelle. Det 
kan f.eks. være hvornår de får afsluttet 
ministeriets regnskab for 2007, så vi 
kan få overført overskuddet på omkring 
2,5 mia. kr. til de materielindkøb, de 
står og mangler. Eller hvordan vi får 
fat i skøderne på den jord, der skal 
bruges for at få bygget de over 100 nye 
politistationer.

Vi er ofte mange tilstede ved sådant et 
møde, så et typisk kontor hos en irakisk 
embedsmand består af et skrivebord 
og så en hestesko af bløde lænestole 
og sofaer. Der sidder man så og taler 
om sagerne, efter at man naturligvis 
har indledt med lidt snak om, hvordan 
det går i al almindelighed. Man bliver 
altid behandlet som en kær gæst, og 
der bliver altid serveret noget. Det kan 
være lidt sødt i form af små kager eller 

karameller, altid noget at drikke, som 
oftest chai, der er varm the med godt 
med sukker, eller det kan være vand, 
sodavand eller frugtjuice. Jo højere 
embedsmand der er tale om, jo større 
er kontoret, skrivebordet og antallet af 
siddepladser til gæsterne, men der bliver 
altid serveret af ”tjenende ånder”.

Nedslidt bygning
Indenrigsministeriets bygning, som vi 
dagligt går op i, er en høj 11 etagers byg-
ning, der ligger cirka fire kilometer øst 
for Green Zone. Den er bygget i 1984 
til at rumme ca. 1.500 mennesker. Lige 
nu arbejder der omkring 6.000 i byg-
ningen og alt er derfor nedslidt – ikke 
mindst toiletterne! El-systemet er over-
belastet og ikke vedligeholdt. 

Når vi ikke er til møder rundt omkring 
i bygningen, har vi vores eget kontor 
på den øverste etage i bygningen, hvor 
vi kan hvile mellem møder og ordne 
mails etc. Når vi går rundt i bygningen, 
er det altid med skarpladte våben og 
beskyttelsesudstyr og aldrig alene. 

Jeg har nu aldrig oplevet andet end 
venlige mennesker, men der har været 
flere tilfælde af angreb og kidnapninger 
i lignende regeringsbygninger. Det er 
nu ikke kun os. Også de højtstående 
irakiske embedsmænd bevæger sig kun 
rundt med deres livvagter. Bygningen 
er godt nok bevogtet, og der er mange 
checkpoints, man skal igennem, men 
alligevel er de forsigtige.

Bevilling på to milliarder dollars
Og hvilke konkrete opgaver beskæftiger 
jeg mig så med? Lige nu er jeg i gang 

med at hjælpe Indenrigsministeriet med 
at få sammensat et forslag til en tillægs-
bevilling, så de har penge nok til at ud-
vide politistyrken, købe det nødvendige 
materiel og bygge de nødvendige poli-
tistationer, træningscentre, grænsepo-
ster osv. osv. Tillægsbevillingen kom-
mer nok til at ligge på godt to milliarder 
US dollars, så det er store beløb, der er 
i gang. 

Projektet startede med, at jeg skrev et 
brev til en af mine samarbejdspartnere, 
generalmajor Jihan. Han er en af de få 
sunnier i ministeriet, men meget effektiv 
og nyder stor respekt. Brev beskrev 
meget kort, hvorfor vi synes, de skulle 
bede om en tillægsbevilling og at vi 
synes det hastede.

Allerede dagen efter jeg havde afleveret 
brevet, sad jeg i møde med ca. 15 af de 
ledende embedsmænd i ministeriet og 
fik arbejdet sat i gang.

Så har jeg fulgt op på tillægsbevillingen 
ved at sætte hele vores stab til at tale med 
deres respektive samarbejdspartnere, 
således at de hver især kan arbejde med 
deres del af tillægsbevillingen. Her midt 
i maj fik vi så gjort arbejdet færdigt og 
afleveret det endelige forslag. Hvis jeg 
er heldig, vil bevillingen gå igennem, 
inden jeg skal hjem.

Fingeraftryksarkiv 
Jeg arbejder også med det centrale fin-
geraftryksarkiv i Irak. Lige nu drives 
det af et civilt amerikansk firma, der er 
betalt af koalitionen. Mit job består i at 
få driften overført til irakerne i løbet af 
i år. Det betyder, at indenrigsministeri-
et skal have driften indarbejdet i planer 
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og budgetter for næste år. De skal have 
ansat og uddannet deres eget persona-
le osv. Vi forsøger også at få dem til at 
betale nogle af udgifterne i år til f.eks. 
nyt udstyr.

Jeg er også i byggebranchen fordi 
infrastruktur også hører med til 
porteføljen. 

To dræbte og 18 sårede
Situationen her i Bagdad ændrede sig 
drastisk i slutningen af marts, hvilket 
jeg blev mindet, om da jeg vendte tilba-
ge fra leave i USA den 30. marts. 

Da jeg ankom, kunne adjudanten for-
tælle, at begge vore trailere var blevet 
ramt af granatsplinter fra et raket el-
ler morternedslag, der havde ramt ca. 
to meter fra adjudantens trailer. 

Heldigvis er vore trailere omgivet af 
sandsække, så det var kun allerøverst 
oppe, at splinterne var gået ind. Det 
betød dog, at el ledningerne var revet 
over, så vi måtte flytte over i en anden 
trailer i nogle dage, indtil vores egne 
var repareret. 

Efter knap to måneders daglige raket- 
og morterangreb er det nu stilnet helt af. 
De fleste angreb forettede kun ubetydelig 
skade, men søndag den 6. april blev 
gymnastiksalen på basen, hvor vi er i 
week-enden, ramt af en raket. Der var 
mange derinde, så der var to dræbte og 
18 sårede, de fleste dog kun lettere. 

En af vore danske kolleger var også 
derinde, men slap uskadt og kunne hjælpe 
med at yde førstehjælp og få de sårede 
bragt ud og få dem på hospitalet. 

Det er et hårdt slag for en organisation, 
der arbejder meget tæt sammen og hvor 
alle næsten kender alle. Men også her 
viser det amerikanske forsvar, at det 
er gearet til den slags. Og fuldstændig 
som vi ville gøre, hvis det var ved en 
dansk enhed, blev der iværksat støtte 
til det personel, der havde været direkte 
involveret, enten fordi de havde været 
til stede, eller fordi det var deres gode 
venner, det var gået ud over. 

Men livet skal jo gå videre og 
opgaven skal løses – og det er nok her 
det virkeligt viser sig, at det i et land 
med en sikkerhedssituation som her i 
Irak desværre kun er militære enheder, 

der kan løse opgaverne. Jeg er sikker 
på, at mange andre internationale 
organisationer ville være meget bedre 
til at opbygge centraladministrationen 
i et land som Irak. Men sådanne 
organisationer kan ikke fungere, hvis 
de samtidig må tage tab. En militær 
enhed skal kunne fungere selvom den 
tager tab – lige som vi desværre ser det 
ved de danske styrker i Afghanistan. 
Og der var en stærk følelse i vores 
hovedkvarter efter raketangrebet af, 
at nu var det, man skulle vise, at de to 
dræbtes offer ikke havde været forgæves 
og at vi om muligt bare måtte ud og gøre 
det endnu bedre. 

En positiv udvikling
Den lidt mere usikre situation vi net-
op har oplevet, er i virkeligheden en 
meget positiv udvikling! Det hænger 
nemlig sammen med den irakiske re-
gerings forsøg på at skabe ordnede for-
hold nede i Basra. 

Da operationen gik i gang sidst i 
marts og Al-Sadrs militia for alvor blev 
truet, begyndte hans folk her i Bagdad 
også at ”skrue op for charmen”. Milit-
sen er særligt stærk i den nordøstlige 
del af Bagdad, der af samme grund kal-

des Sadr City. FOB SHIELD, ligger ca. 
2.000 m fra Sadr City og lige på lin-
jen mellem Sadr City og International 
Zone (IZ). 

Det betyder, at vi kan høre raket- og 
morteraffyringerne og også deres flugt 
i luften over os – og lidt senere nedsla-
get inde i IZ. Samtidig kan vi se og høre 
apache kamphelikopterne, der stort set 
er i luften døgnet rundt – hvis vejret 
tillader, affyrer deres Hellfire missiler 
mod dem, der affyrer mortererne og ra-
ketterne. Man får nemt en fornemmel-
se af at være i frontlinjen! 

På det seneste har regeringen udvidet 
operationerne til også at dække Mosul 
i det nordlige Irak og Sadr City her i 
Bagdad. Det ser ud til at regeringen har 
stor succes med sine aktioner, og hvad 
der er allerbedst: De har selv planlagt 
og gennemført operationerne og det 
har givet styrket både regeringens og 
sikkerhedsstyrkernes selvtillid. Meget 
tyder på, at vi måske lige nu oplever et 
af de helt afgørende gennembrud for det 
nye irakiske samfund. Det er faktisk ikke 
så ringe at være med til at opleve! 

På gensyn i Aalborg.



Det professionelle Sanitetskompag-
ni ved 1. Logistikbataljon er fyldt to 
år, og er i stadig udvikling.  Vi star-
tede med at være en lille gruppe på 
ti mand, og er i dag ca. 100 professi-
onelle soldater, der varetager opga-
ven som en ekspeditionsstyrke, der 
kan rykke ud over alt i verden med 
kort varsel. 

I øjeblikket er vi indsat i Afghanistan 
med vores ambulance- og brigade for-
bindepladsgrupper, der opererer både 
afsiddet og opsiddet på piranhaer sam-
men med infanteriet, spejderne, kamp-
vognene, eller støtter vores egen logi-
stik i Helmand provinsen.

Flere af vore soldater har været på fle-
re internationale operationer, så der er 
meget erfaring at trække på for de nye, 
som starter i vores kompagni.

Hverdagen går med infanteriuddan-

nelse, skydning, førstehjælp, vedligehol-
delse, adventure training, idræt, kurser 
og udveksling med andre enheder – en 
aktivitet, som vi lige er startet på.

Vores første udveksling var med en bri-
tiske enhed og forløb således:

En lun forårsaften i Aalborg lufthavn 
stod vi, en gruppe fra Sanitetskompag-
niet, og ventede på at byde de britiske 
soldater velkommen til Danmark. Det 
var vores første udveksling med uden-
landske soldater, så vi var spændte. 

Enheden der kom på besøg var 22 
Field Hospital RAMC (Royal Army 
Medical Corps). De så trætte ud da de 
kom ud af flyveren med deres rygsæk-
ke godt pakkede. Der blev budt velkom-
men, og vi fik dem ud til bilerne og sat-
te kurs mod Tranum.

Vi ankom til Tranum ved 23-tiden, 
Briterne var stille. Nok grundet træthed 

efter en lang tur til Danmark. Dagen i 
forvejen havde vi samlet køjesenge, og 
klargjort den udrustning, som briterne 
skulle låne - det vil sige en hjelm, kamp-
vest, feltflaske og en sovepose. Derud-
over havde køkkensektionen sat deres 
grej op til en gastronomisk oplevelse. Så 
alt var på plads til deres besøg.

Ingen badefaciliteter 
Briterne bemærkede, at der ikke var bad 
i Tranum, men som de sagde så var dan-
skerne vel vandt til at bade i havet som 
vikinger. ”Det kom de dog også til at 
prøve senere”.

Første dag gik med teori i Tactical Ca-
sualty Care med Oversergent Dan Falk 
ved roret. Det var noget anderledes at 
blive undervist på engelsk, men det gik 
rigtig godt. Vi (sammen med briterne) 
fandt på nye ord, hvis vi ikke kunne fin-
de det rigtige på engelsk. For eksempel 

Engelske sanitetssoldater i det 
danske Vesterhav
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blev en forbindingsklamme til en ”thin-
gy” på engelsk. 

Efter teorien stod den på den praktiske 
gennemgang af vores forskellige forbin-
dinger, deriblandt vores CAT ”Combat 
Application Tourniquet.” Denne skul-
le påføres først armen og derefter be-
net på tid, og heldigvis bestod alle den 
lille prøve.

Støvleløb og vesterhavsbad
Efter dagens lektion stod den på støv-
leløb til stranden for at få en ”vikinge 
dukkert.” Det blev en kold fornøjelse, 
men briterne tog det med et smil. 

Turen hjem til lejren var med vores 
Piranha ambulance, som desværre gik 
ned, da den nåede lejren i Tranum. ”It 
never brakes down” havde køreren sagt 
ti minutter forinden til passagerne. Lidt 
træls, men så fik Briterne muligheden 
for at se vores professionelle bjærgere 
i arbejde.

Onsdag deltog vi i ”Operation Simulati-
ons Dukke”, hvor vi kunne øve anlæg-
gelse af tourniquet og forskellige måder 
at standse massive blødninger på en me-
get virkelige dukke. 

Vi var delt op i hold, så vi samarbej-

dede tæt med briterne. Det var godt at få 
pudset det engelske af, specielt når der 
var tempo på, og patienten var kommet 
meget til skade. Det var en succesople-
velse at se, hvor godt vi arbejdede sam-
men, og at behandlingen af patienten 
blev udført meget professionelt. 

Aftenens program bestod af Rambo 
4 på DVD (og her var der virkelig er 
brug for noget effektivt førstehjælp og 
en masse tourniquer, hvis nogen af ”the 
bad guys” skulle overleve…).

Førstehjælp på kamppladsen
Torsdag var Sergent Anders Sandal på 
banen med yderligere undervisning i 
Tactical Casualty Care, som omhand-
lede repetition af førstehjælp på kamp-
pladsen, og de faser man går igennem 
inden evakuering med f.eks. helikop-
ter. 

Efter nogle handlebaner i terrænet, gik 
vi igennem vores to forskellige første-
hjælpertasker, for at vise det udstyr, vi 
har i henholdsvis den almindelige syge-
hjælpertaske og den store Black Hawk 
taske. Meget af udstyret er det samme 
som briterne har, så det gør det jo end-
nu bedre og mere effektivt, når vi sam-
arbejder i sandkassen (Afghanistan).

Vi sluttede dagen af med en tur i 
svømmeland, hvilket var lidt mere lunt 
end Vesterhavet. Ugens sidste film blev 
selvfølgelig Black Hawk Down med en 
enkelt øl til.

Vi vandt
Fredag var store infanteridag, hvor vi 
skulle ud og træne med FX våben. Det 
var noget briterne så frem til. De var dog 
noget bekymret over hvor ondt det gjor-
de at blive ramt med splatterkuglen.

Vi blev delt op i hold - danskerne mod 
briterne - og ”capture the flag” var mis-
sionen.

Det var tydeligt at vi i sanitetskom-
pagniet har meget mere infanteriuddan-
nelse end vores britiske venner, da vi 
vandt flaget igen og igen. Det spillede! 
Hoooaaa! Efter FX øvelsen var vi dog 
alle godt mørbankede, og kunne se frem 
til lidt blå mærker dagen efter. 

Efterfølgende fik vi nedbrudt lejren og 
returnerede til kasernen, hvor briterne 
kunne nå at få et varmt bad, inden de 
skulle med flyveren samme eftermid-
dag. Vi fik dem godt af sted, og så nu 
frem til at besøge vores nye britiske ven-
ner i England tre uger efter. 
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Dagen begyndte med tågen hængene 
over Hvorup Kasernes boldbane, som 
var udgangspunkt for de fleste disci-
pliner, men efter bataljonschefens åb-
ningstale lettede tågen langsomt, og 
rammerne til en god dag i idrættens 
tegn var nu perfekte. 

De to kompagnier skulle dyste i hold-
discipliner som; double bordtennis, 
hockey, dæk-skub, tovtrækning, biath-
lon, 4x1000 m stafet, 4x800 cykelstafet, 
skyttestafet og fodbold og i individuelle 
discipliner som; HGR længde- og præ-
cisionskast, 100 m løb, 5 km TN løb og 
orienteringsløb. 

Alle de værnepligtige deltog i mini-
mum én disciplin, hvilket var med til, 
at gøre dagen til en alsidig dyst i de for-
skellige discipliner. Netop alsidighe-
den skulle vise sig at blive afgørende, 
da pointene skulle gøres op til slut på 
dagen. Befalingsmænd fra begge kom-
pagnier, anført af cheferne i skyttesta-
fet og de to næstkommanderende i præ-
cisionskast med håndgranater, deltog på 
lige fod med de værnepligtige. 

Dagen blev gennemført i en god ånd, 
hvor enkeltmands konkurrenceevne og 

holdånd blev testet. Der var flere tætte 
dyster, hvor jeg vil fremhæve hockey 
som en yderst tæt kamp om hæderen. 
Der blev kæmpet lige til stregen og til-
skuerne skabte en kanon atmosfære for 
spillerne, der var sat op til at yde det 
maksimale. 

I skyttestafetten, hvor der blev løbet 
hhv. 400, 300, 200 og 100 m, faldt af-
gørelsen inden for et par sekunder, med 
2. kompagni som vinder.

Der var også dyster hvor kompagnier-
ne var hinanden overlegne, bl.a. i bord-
tennis, hvor 1. kompagni havde flere tid-
ligere topspillere, hvilket gav dem en 
markant sejr. I Tovtrækning havde 2. 
kompagni lagt ”tyngde”, og vandt så-
ledes i suveræn stil. 

Ni mod fem sejre
Da tiden var kommet til 100 m løb kun-
ne 1. kompagni svare igen med syv plad-
ser i finalen ud af otte mulige, hvilket 
også indløste en disciplinsejr. Slutteligt 
sparkede 2. kompagni sig til en suveræn 
7-1 sejr i fodbold.

Alsidigheden skulle som sagt blive 
afgørende. 2 HBUKMP havde mange 
dygtige idrætsfolk, i stort set alle disci-

pliner, hvilket gav dem i alt ni disci-
plinsejre mod 1 HBUKMP’s fem disci-
plinsejre. 

Da bataljonschefen skulle annonce-
re de forskellige vindere i discipliner-
ne, blev disse kaldt frem til stor aner-
kendelse og klapsalver fra resten, men 
da afgørelsen faldt om, hvem der vandt 
dagen samlet set, blev der stille et kort 
øjeblik. Alle formodede at 2. kompagni, 
pga. deres overlegne antal disciplinsej-
re, ville løbe af med pokalen, som vin-
der af idrætsdagen, men i stedet kunne 
1. kompagni hædres som vindere med 
en marginalmargen på blot 11 points for-
skel ud af over 1000 fordelte point. 

Det viste sig at kompagniet havde ta-
get et stort antal 2. og 3. pladser, hvil-
ket samlet set gav overskud i pointfor-
delingen.

Alt i alt var det en rigtig god dag for 2. 
Uddannelsesbataljon, hvor menige og 
befalingsmænd kunne dyste på lige fod 
om hæder, præmier og håneretten mel-
lem de to kompagnier, og mon ikke der 
til næste idrætsdag igen bliver gået til 
stålet, når der skal dystes i diverse di-
scipliner.  

Kamp til stregen ved idrætsdagen
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Så kom dagen hvor 1. Brigades Sani-
tetskompagni skulle på togt til Eng-
land. Det var blevet vores tur til at 
komme på udveksling hos 22 Field 
Hospital i Aldershot (en by som lig-
ger ca. 45 minutter syd vest for Lon-
don).

Det personel, som var blevet vars-
let til turen, var spændte over at be-
søge vore britiske venner, som vi al-
lerede havde mødt under deres besøg 
i Danmark nogle uger før.

Søndag middag var vi klar med baga-
gen, og så gik turen fra kasernen til luft-
havnen. Vi håbede på at komme i luf-
ten kort tid efter, men så let skulle det 
ikke gå. Flyet var først forsinket en time, 
men det blev til tre timers ventetid, in-
den vi kom i luften. 

Vi fik tiden til at gå med at tale om, 
hvad øvelseslisten mon indeholdte, når 
vi ankom til England. Da vi skulle have 
en hjelm med, måtte det da betyde, at 
vi skulle i felten; og tøj til idræt måtte 
nødvendigvis betyde, at vi også skulle 
spille fodbold i England. Efter spande-
vis af kaffe og syrlige drops, kom vi en-

delig med flyveren, og eventyret kun-
ne begynde.

I den forkerte vejbane
Vi ankom til Gatwick Lufthavn. Da vi 
havde hentet bagagen, gik turen ud af 
lufthavnen for at finde vores pick up. 
Det blev dog lidt svært, da lufthavnen er 
en anelse større end Aalborg Lufthavn. 
Men efter lidt venten og spiralopklaring 
af området dukkende der en britisk sol-
dat op. De havde ligeledes drukket me-
get kaffe i den lange ventetid, og var 
derfor rigtigt glade for at se os.

Turen til Aldershot i den ”forkerte vej-
bane” var yderst spændende og det kræ-
vede lige noget tilvænning at køre i den 
modsatte vejbane.

Efter en 45 minutters kørsel trillede vi 
ind af hovedvagten ved 22 Field Hospi-
tal. Aldershot er en gammel garnisons-
by omgivet af større og mindre kaser-
ner. En meget hyggelig klassisk engelsk 
by med lokale pubber og duften af fish 
and chips. Byen lever hovedsagelig af 
hærens enheder, som bor i området. 
Den er kendt som ”Home Of The Bri-
tish Army” - hvilket fortæller lidt om, 

hvor mange soldater, der er i Aldershot. 
Den kaserne, hvor konstablerne skulle 
bo, var en af de mindre hvor ca. 50 sol-
dater har tjeneste til dagligt.

Betondyner
Vi blev indkvarteret i fem-mandsstu-
er beregnet til britiske soldater på gen-
nemrejse og gæster. Stuerne havde det 
mest basale: Et skab, et bord, en seng 
med dyne og pudevår. 

Dynen var lidt speciel, da briterne 
åbenbart bruger meget stivelse til vask; 
så vi var lidt urolige for, om man ved for 
meget venden og drejen i sengen kun-
ne risikere at brække næsen mod be-
tondynen… 

Vi fik en rundtur på kasernen med 
en Lance Corporal (Overkonstabel af 1 
grad). Han anviste de vigtigste steder 
for en soldat: ”hvor man sov, hvor man 
spiste, hvor der var toilet, hvor baren 
var, og til sidst en brandinstruks”, hvor 
alle lyttede ivrigt med, da den smilen-
de Lance Corporal skulle forklare, hvor-
dan man slukker en brand. 

Der gik ikke lang tid, før det første 
F-ord røg ud af munden på ham ”F**K 
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you know this S**T”. Han kunne nok 
se, at vi nok ikke var helt grønne. 

Efter vi var faldet på plads, og hav-
de pakket ud, tog vi en øl i deres hyg-
gelige messe, og snakken gik igen om, 
hvad i morgen ville bringe.

Mandag morgen gik vi samlet i cafe-
teriet; og vi, som havde været udsendt 

med briterne, vidste godt, hvad mor-
genmaden ville byde på: Pølser, æg i 
alle former, toast brød, bagte bønner, 
the og kaffe. 

Alt i alt et godt, solidt og tungt mor-
genkomplet. Det smagte som det plejer 
fremragende… men maven føltes dog 
lidt ekstra tung bagefter. Dette var ikke 

en fordel, da den stod på Assoult cour-
se (feltforhindringsbane) senere på da-
gen.

Men først skulle vi igennem Royal 
Army Medical Corps (RAMC) histo-
rie helt fra starten. Det var spændende 
at få baggrunden for deres regiment og 
det lidt større billede af hvilke enheder, 
der indgår i RAMC. 

Stor forhindringsbane
Efter nogen timers underholdning med 
et power point show - inklusiv indlagte 
”brew pauser” - sad vi i bussen på vej til 
den britiske feltforhindringsbane. 

Vi fik en omskoling på de 33 forhin-
dringer på banen. Den var noget (faktisk 
meget) længere og mere udfordrende 
end den danske variant. Allerede efter 
første gennemløb, var der mange, der 
var kvæstede; og den skulle gennemfø-
res tre gange! Første gang til selve om-
skolingen, derefter et kontrol gennem-
løb og til sidst holdkonkurrencen med 
briterne mod danskerne.

Briterne vandt desværre selve løbet. 
Men vi vandt efterfølgende en udhol-
denhedsdisciplin da den stod på arm-
hængning i ”the monkey bars”. Vinde-
ren var næstkommanderende fra vores 
sanitetskompagni. Så han undgik næ-
sten at få våde støvler fra det grønne 
vand.

Alle var dog godt mørbankede efter 
denne dag, så det var godt med et varmt 
bad og noget tørt tøj bagefter.

God stemning
Tirsdag gik dagen med at slå et trau-
metelt op, med alt hvad det inkluderer 
af materiel. Vi kastede os ud i projektet 
med krum hals - dog skulle vi lige have 
en Byggemand Bob hjelm på, før det gik 
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bagage fyldt med souvenirs og gaver til 
dem der hjemme.

Det var en rigtig god tur til England, 
som indeholdt alt fra sprogtræning til 
behandling af traumepatienter og det 
samarbejde, som det medfører. En me-
get givtig tur som bragte nye venner, 
og utvivlsomt vil gøre vores samarbejde 
med briterne lettere i fremtiden.

Jeg afslutter med en kommentar fra 
briterne til os vikinger ”YOU ARE 
F***`ING LEGENDS”

Det siger vist det hele. SEMPER SUB-
VENIO her fra.

i gang. Samarbejdet gik rigtig godt: Vi 
havde været gode til at være sociale om 
aftenen, så snakken gik om løst og fast, 
og der var en god stemning. 

Om eftermiddagen var det tid til teori. 
Meget af behandlingen, når det gælder 
en sygepasser (Combat Medical Techni-
cian), var den samme, men vi lærte dog 
nogle nye huskeord, som de bruger un-
der patientens behandling. 

Det var meget lærerigt; så når vi næ-
ste gang står på et britisk felthospital, 
så har vi et større indblik i, hvad deres 
procedurer er.

Samarbejdet gik fint
Onsdag var store øvedag på deres SIM 
MAN, som er en dukke der agerer pa-
tient, og som kan næsten alt, når det gæl-
der behandling. Vi blev delt op i mak-
kerpar med briterne, og SIM MAN fik 
så kodet et traume ind, for eksempel en 
lunge der var klappet sammen eller in-
dre blødning, og så skulle vi ellers i gang 
med at behandle. 

Samarbejdet gik upåklagelig, hvilket 
jo er rart, når det primært er briterne, 
vi samarbejder med i udlandet.

Eftermiddagen stod i velfærdens og 
personaleplejens tegn. Vi startede med 
at se RAMC’s museum. Et museum 
som viser Royal Army Medical Corps 
historie gennem tiden fra ambulan-
ce hestevogne i Afrika til kampplad-
sen i Afghanistan i dag. Det var yderst 
spændende. 

Herefter tog vi til et kæmpe shopping 
center i byen Basingstoke. Her kunne vi 
så købe lidt til os selv, og måske dem der 
hjemme. Der var nok at købe sig fattig 
i, og det gjorde vi så. 

1.000 års historie
Torsdag gik turen til den engelske simu-
lations skydebane. Vi fik en kort omsko-

ling til deres SA80 gevær, hvorefter vi 
blev delt ind i skydehold. Øvelsen gik 
så ud på at skyde fjenden men undgå ci-
vile tab. Det var sjovt, specielt da våbe-
net blev programmeret til at have 100 
skuds magasiner – evt. civile tab stod 
briterne naturligvis for…

Vi fik endnu en tur ud i det civile sam-
fund senere på dagen. Denne gang gik 
turen til Winchester for at se katedralen, 
hvor danske Kong Knud (søn af Svend 
Tveskæg) ligger begravet. Han er den 
eneste danske konge, som har regeret 
både Danmark, England og Norge sam-
tidigt. Man følte sig meget lille og ube-
tydelig, når man gik i denne utrolige ka-
tedral med en historie der går mere end 
1000 år tilbage. 

Om aftenen var det afskedsfest med 
grillmad og kolde øl. Briterne festede 
igennem og vi endte selvfølgelig i Al-
dershot natteliv, hvor vi havde en kanon 
aften og nat med vore gode britiske ven-
ner - ”Cheers mates!”

Hovedpine og fodbold
Godmorgen hovedpine og godmorgen 
til indendørs fodbold i højt tempo. Ja, 
vi skulle jo afslutte med lidt bold. Der 
blev dog gået til den trods de ømme ho-
veder. Vi klarede os igennem kampene, 
og blev lidt mere klare i hovedet efter 
et langt bad. 

Efter overrækkelsen af våbenskjold 
fra RAMC, fik vi sagt farvel og ”vi ses 
på Face Book” til briterne Vi ser nu frem 
til, at de kommer og besøger os civilt 
næste år til sommer eller måske til kar-
neval 2009.

Bussen gik derefter til London, hvor vi 
havde fornøjelsen af at se Imperial War 
Museum, eller tage til centrum på egen 
hånd. De fleste valgte at se museet, som 
viste det britiske imperiums krigs- og 
konflikthistorie gennem de sidste 100 
år. Efter fem timer i London var vi igen 
på vej til Gatwick Lufthavn med vores 
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 Som et led i at styrke niveauet i den 
prehospitale behandling under inter-
nationale missioner har forsvaret re-
krutteret ni ambulancereddere fra 
Falck, Københavns Brandvæsen og 
Frederiksberg Brandvæsen m.h.p. 
udsendelse til Helmand, Afghani-
stan. 

På sigt er det meningen, at Sanitetskom-
pagniet ved 1. Logistikbataljon selv skal 
kunne udsende ambulancefolk, med 
hvad der tilsvarer den civile niveau 1 
uddannelse. Rekrutteringen af personel 
til uddannelsen er gået i gang og inden 
længe starter de første elever på uddan-
nelsen, der kommer til at bestå af en 
blanding af teori og praktik.  

Ukendte begreber
De ni ambulancereddere har alle, med 
undtagelse af en enkelt, været i forsva-
ret tidligere. Flere af dem har også væ-
ret udsendt og de er derfor heller ikke 
helt uvante med den grønne uniform, 
kommandoer og skydevåben. 

På trods af det er der alligevel sket 
en del siden sidste gang i uniformen. 

IFAK, PRR, lys/laser, CQB og TSE er 
ukendte begreber for de fleste, der måtte 
have været ude af det militære system 
de sidste par år. Så undervisningsdagene 
kan være lange, når det hele skal nåes 
inden udsendelsen, men udfordringerne 
bliver taget med godt humør. 

Der bliver lagt vægt på våbenbetjening 
og skydefærdigheder, felttjeneste samt 
idræt i den første del af uddannelsen. 
Derefter skal redderne indgå sammen 
med resten af sanitetsdelingen på diverse 
missionsforberedende øvelser.  

Andre typer skader
Morten og Flemming har meldt sig sam-
men til at tage til Afghanistan. Til daglig 
kører de ambulance ved h.h.v. Køben-
havns og Frederiksberg Brandvæsen. 

”I det civile ville vi bare smide 
patienten ind i ”tudekassen” og 

klippe tøjet af. Den går ikke i 
Afghanistan”.

For dem er det de personlige såvel som 
de faglige udfordringer, der trækker ved 
at blive udsendt. ”Jeg har været udsendt 

tre gange tidligere og har gode oplevel-
ser med det. Jeg håber på at få nogle nye 
og anderledes oplevelser i Afghanistan” 
siger Morten. Flemming tilføjer: ”Det 
vil være andre type skader, som vi kan 
komme til at behandle under udsendel-
sen, og derudover skal vi også omstil-
le os til, at der er nogle andre forhold, 
der præger måden at behandle på. I det 
civile ville vi bare smide patienten ind 
i ”tudekassen” og klippe tøjet af. Den 
går ikke i Afghanistan”.

På spørgsmålet om hvad civile 
reddere kan tilføre ambulancerne 
svarer Flemming: ”Det vi kan tilføje til 
ambulancegrupperne, er erfaringen og 
overblik. Vi har prøvet at stå med afrevne 
lemmer og svært kvæstede patienter før, 
og vil derfor også kunne tage et skridt 
tilbage og undgå tunnelsyn, hvor man 
kun fokuserer på den ene synlige skade. 
Teoretisk er soldaterne dog godt med og 
har god forståelse for behandlingen”  

De fanger det hurtigt 
Sergent Sandal, der varetager redder-
nes ”grønne” uddannelse, lyder fortrøst-
ningsfuld, da han skal kommentere red-
dernes soldaterfærdigheder. ”Det er da 
klart, at de ikke på den korte tid, kan nå 
de samme soldatermæssige færdigheder 
som konstablerne, der er her til daglig, 
men alt andet ville da også være mær-
keligt. Til trods for, at der er gået nogen 
tid siden de sidst var soldater, så fanger 
de det hurtigt og jeg ville være helt tryg 
ved at blive udsendt med dem”. 

Efterskrift
Ved den netop afsluttende kontroløvel-
se, hvor hele bataljonen deltog, (15 hold 
incl. redderne med to hold) placerede et 
af de civile rederhold sig som nr. 1! Dis-
ciplinerne i øvelsen var bl.a. skydning, 
march og forhindringsbaneløb med felt-
mæssig udrustning. Ganske godt gået 
og et bevis på dels at deres uddannelse 
har været i top, dels at det er velkvalifi-
cerede og velmotiverede personer, der 
nu er klar til at blive udsendt.

Først skal de dog deltage i de mange 
missionsorinterede øvelser, enheden skal 
på, før de er helt klar til udsendelsen til 
Afghanistan til august.

Af premierløjtnant M.S. Eckeroth, 
Sanitetskompagniet, 1. Logistikbataljon.
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Endnu en dag tidligt ud af køjen, men 
denne dag var dog noget anderledes 
en de andre. Vi skulle nemlig på af-
sluttende kontroløvelse. En dag, vi 
alle havde set frem til i spænding, ikke 
mindst for at slå nabo-kompagniet. 
De sidste fire måneders træning, som 
har forvandlet os fra simple civilister 
til top motiverede HBU-soldater, skul-
le nu stå distancen. Det var et knald 
eller fald opgør.

IFO modul i Camp Hammer
Første ophold på vores tredages øvel-
se var i Camp Hammer, hvor situatio-
nen var i den mere fredsbevarende del 
af skemaet. Vores primære opgave gik 
ud på at patruljere samt sikre freden for 
befolkningen i området.

 I løbet af dagen gik tiden bl.a. med at 
forberede blå kæde i tilfælde af at uro-
lighederne omkring lejren skulle spid-
se til. Grundet de dårlige forhold, var 
folk meget ivrige efter mad, job og an-
den hjælp, som de mente, at vi soldater 
kunne være dem behjælpelige med. 

De fleste episoder kunne håndteres af 
den faste bemanding i hovedvagten, men 
som dagen skred frem blev stemningen 
blandt befolkningen mere og mere ag-
gressiv, hvilket til sidst resulterede i, at 
vores overordnede så sig nødsaget til at 
indsætte grøn kæde, og da grøn kæde 
ikke længere kunne stå distancen, måtte 
blå kæde overtage og håndtere de civi-

les voldelige angreb med ”sten” og for-
søg på indtrængen. 

Sved på panden
Det var ikke nemt at være en del af den 
blå kæde, selvom vi havde forberedt os 
godt hjemmefra. Intensiteten var ganske 
anderledes end hidtil prøvet. 

Tankerne flyver gennem hovedet, når 
man står med en kogende varm hjelm, 
benskinner og et lettere ridset visir, så-
ledes ens synssanser er stærkt begræn-
set. 

De gentagne slag og sten fra demon-
stranterne tordnede ned over os, inden 
vi til sidst havde kontrol over dem og fik 
standset oprøret. Alt dette en test, der 
sammen med den stegende sol bragte 
litervis af sved frem på panden, såvel 
som på resten af kroppen. 

Senere på dagen fungerede vi som en 
såkaldt QRF, Quick Reaction Force, en 
beredskabsdeling med formål at kunne 
yde støtte uden for lejren. På denne post 
er det vigtigt at være klar og lynhurtigt 
oppe i lastbilen og ude af lejren. 

På vores vagt blev vi kaldt ud til en 
færdselsulykke i en nærliggende skov, 
hvor civile og militante køretøjer var 
kørt sammen. Ved ulykken blev vi mødt 
af såvel hårdt som mindre hårdt sårede 
samt bevæbnede personer. Oven i ulyk-
ken blev vi også beskudt, mens vi ar-
bejdede på at redde de tilskadekomne, 

så det var vigtigt med evnen til at hol-
de hovedet koldt.

Sidst på dagen var det vores tur til 
at agere demonstranter og afprøve vo-
res kollegaers færdigheder og tålmodig-
hed i hovedvagten, herunder grøn og 
blå kæde. 

Lige så hårdt det kan være at stå i blå 
kæde, lige så sjovt var det, at stå på den 
modsatte side af skjoldet og kaste de 
tunge ”sten” og slynge sig ind i skjol-
dene.

Vi var en flok trætte soldater, der ef-
ter 14 timers action gik omkuld på de 
hårde betongulve i Camp Hammers la-
der. Dette kunne da også høres på nat-
tens buldrende snorken rundt omkring 
fra de menige.

Felttjeneste i Tranum
Den følgende dag på øvelsen startede 
også tidligt med hurtig afgang mod Tra-
num Klitplantage. 

Første opgave i felttjeneste var selvføl-
gelig oprettelsen af vores BSO. Alt skul-
le spille max, således uanset på hvilket 
tidspunkt eller fra hvilken retning kon-
trollanterne ville komme, skulle de ikke 
kunne finde fejl, og vi dermed kunne 
undgå at tabe dyrebare point i det sam-
lede regnskab.

Delingerne fordelte de tilgåede opga-
ver, der skulle løses på øvelsen, på sine 
tre grupper. Opgaverne lå selvfølgelig 
ikke samme sted, hvilket betød at vi fik 

Vi er forvandlet fra civilister til 
top motiverede soldater

Af menig J. Villumsen og menig M. H. Nørgaard.
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os nogle gode marchture, hvorefter vi 
kom igennem en større handlebane. 

Afsøgning af hus
Vi afsøgte skov som aldrig før, hvor 
vi stødte på både føling med fjenden 
samt nødstedte civile. Opgaverne kræ-
vede fornuftige og til tider også svære 
løsninger for at få et godt resultat. Fær-
dighederne i grupperne blev testet sam-
tidig med at den enkelte meniges fær-
digheder også blev belyst. 

En anden og spændende opgave vi 
blev sat på var afsøgning af hus. Vores 
opgave var at trænge ind i et hus, hvor 
vi vidste, der var bevæbnede personer 
og eventuelt et større våbendepot. 

Først fik vi lydløst placeret vores in-
dre ring, hvis hovedopgave bestod i at 
stoppe folk, der måtte forsøge at flygte 
fra huset. Derefter rykkede angrebs- og 
støttehold ind i huset. Lige inden man 
tager fat i håndtaget for at storme hu-
set stiger pulsen til 160 og alle sanser 
skærpes. 

Det er totalt uvist, hvad der gemmer 
sig på den anden side af døren, og man 
skal være lynhurtig til at omstille sig til 
den opgave, der skal løses på den anden 
side. Det kan være alt lige fra et tomt 
rum og så til at åbne ild mod bevæbne-
de personer. Efter ransagning af huset 
kunne resten af gruppen indsættes til af-
søgning af huset for at være helt sikker 
på at finde alle illegale våben. 

Hjernegymnastik
Hen på aftenen, da de største feltøvel-
ser var klaret og vablerne i støvlerne var 
på vej ud gennem læderet, blev vi præ-
senteret for en lidt anderledes feltøvelse, 
end vi var vant til. Der var opstillet en 
feltforhindringsbane med efterfølgen-
de hjernegymnastik, der stillede krav 
til de meniges logiske sans og opfind-
somhed. 

Forhindringsbanen var lavet med små 
midler, men var alligevel temmelig hård 
for den i forvejen godt trætte krop. På 
vej gennem banen var der bl.a. hånd-
granatskast, løb med fem stk. 25 liters 
vanddunke og diverse krybe-, kravle- 
og hoppeforhindringer. 

En sjov tur, der virkelig trak på de 

sidste reserver, eftersom kroppen ikke 
havde indtaget næring siden de tre Bi-
sca grovkiks til morgenmaden. 

Herefter stod resten af aftenen og nat-
ten på forplejning, vagttjeneste, søvn og 
en lang kamp for at holde de sultne myg 
væk.

Brand, miljø og redning i Rørdal
Rørdal var vores BMR-modul, hvor vi 
som navnet siger stødte på brand-, mil-
jø- og redningsulykker. 

Selvom de fleste ikke fortsætter inden 
for Forsvaret, er dette et modul som vir-
kelig kan bruges, også i det civile liv, og 
som faktisk ofte er både sjovt og spæn-

dende. Da kompagniet nåede frem, og 
vi sad af, blev vi mødt af brag og mas-
ser af røg inde fra pladsen, hvor øvelsen 
foregik. Hjemmeværnet havde forberedt 
sig godt med masser af momenter, der 
fik det hele til at blive meget realistisk, 
sammenlignet med hvad vi før havde 
prøvet i vores HBU-forløb.

Vi fik bl.a. til opgave at slukke et 
brændende hus i tre etager. Sluknin-
gen foregik, som vi havde lært det med 
vand, CO2-slukker og brandtæpper, hvor 
vi samtidig skulle udøve førstehjælp til 
en mand med åbent benbrud og få ham 
væk fra det brændende hus. 

Det er en helt anderledes opgave at 
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slukke et helt hus end bare en brænden-
de tønde. Der var røg nok i opgaven til 
alle mand, så selv den værste kæderyger 
i gruppen havde fået nok for den dag.

Den næste prøvelse var afstivning af 
et hus med nedstyrtningsfare, hvor en 
kvinde på første sal var kommet til ska-
de, og her måtte alle ti tommelfingre i 
sving for at få lavet afstivning af både 
døråbning og loft, inden vi kunne fort-
sætte indrykningen og komme den ef-
terhånden desperate kvinde til undsæt-
ning.

En af de sjoveste ting i Rørdal var de 
større ulykker, specielt tog- og busulyk-

kerne. Her skulle overblikket bevares og 
samarbejdet i gruppen blev sat på prø-
ve, for nu var der pludselig flere tilska-
dekomne end soldater, og prioritering 
var nødvendig for at redde så mange 
liv som muligt. 

Opgaven blev heller ikke lettere da 
momenterne var håndplukket efter deres 
fysiske størrelse. En af udfordringerne 
bestod f.eks. i at nødflytte en 2,07 me-
ter høj hjemmeværnsmand med en vægt 
på godt 140 kg. Timerne i træningscen-
teret viste sig denne dag at være givet 
rigtig godt ud. 

Til slut blev vi indsat som deling i en 
større hændelse på Aalborg Havn, hvor 

der blev stillet krav til både førstehjælp, 
redning og sikring af området.

Fællessang og smil på læben
Det var tre hårde dage, men humøret 
var overraskende højt. Turen hjem i 
MAN18’eren var fyldt med fællessang, 
smil på læben og tilfredshed over dage-
nes resultater. 

Alle havde gjort, hvad de kunne, og 
nu var kun spændingen om resultatet 
tilbage. Efter en lang omgang vedlige-
holdelse af materiel og køretøjer blev 
vi endelig aftrådt, og efter kort tid var 
den sidste trætte, men tilfredse, soldat 
hoppet i køjen.
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Dengang jeg drog af sted,
dengang jeg drog af sted,
min pige ville med,
ja, min pige ville med.
Det kan du ej, min ven,
jeg går i krigen hen,
og hvis jeg ikke falder, 
kommer jeg nok hjem igen.

Således lyder de første linjer i den gam-
le danske sang af samme navn skrevet 
i 1848 af Peter Faber. Dengang var der 
tale om at drage til Slesvig-Holsten og 
ikke de lidt mere eksotiske rejsemål, der 
i dag tilbydes danske soldater.

Siden 1947, hvor Danmark første gang 
stillede soldater til rådighed for den 
Danske Brigade i Tyskland har der væ-
ret udsendt danske hærstyrker til i alt 
11 forskellige lande, spændende fra bl.a. 
Gaza og Congo over Cypern, Kroatien, 
Kosovo til Mellemøsten med Irak, Ku-
wait og Afghanistan. 

Samlet set har der siden 1956 været 
udsendt ca. 57.000 mennesker som sam-
lede enheder. Derudover har der været 
ca. 2000 på observatøropgaver, der for-
trinsvis er enkeltmandsudsendelser og i 
langt flere lande end ovenfor nævnt.

Det er dog ikke så meget det histori-
ske omkring udsendelserne, der i det 
næste vil blive berørt, men derimod den 
fase, som ligger umiddelbart efter, nem-
lig hjemkomsten.

Fælles bad og vejsidebomber
Hver eneste gang en dansk soldat drager 
i international tjeneste efterlader han/
hun som oftest familien hjemme. Det 
være sig ægtefælle, børn, kæreste eller 
forældre. Hvem har ikke i dagspressen 
set tårevædede afskedsscener, når der 
skal siges farvel.

Under selve udsendelsen er det rela-
tivt ”let” at være soldat: Der skal ikke 
tænkes på børnepasning, indkøb, rude-

kuverter, vinduespudsning og lign. dag-
ligdags ting. Den enkelte soldat kan 100 
procent koncentrere sig om sit arbejde 
og den opgave, der skal løses, hvilket 
på nogle områder giver en sorgfri hver-
dag. 

Den mindre sorgfri del af hverdagen 
er den, hvor man i missionsområdet kon-
staterer, at bevægelsesfriheden er taget 
fra én; at man ikke har hverken bad el-
ler toilet for sig selv; at man sjældent 
har muligheden for at være helt alene, 
ligesom man hele tiden har truslen om 
beskydning, miner og vejsidebomber 
inde på livet. 

Dette er blot nogle af de ting solda-
ten oplever.

De mange påvirkninger bliver taget 
med hjem efter missionen som en del 
af bagagen. Den bliver dog ikke pak-
ket ned i kufferten, men langt på hylde 
inde i soldaten. Langt de fleste har ef-
ter en udsendelse ændret sig i forhold 
til tiden forud. 

Forældre vil om deres søn eller dat-
ter mene, at de er blevet voksne, hvilket 
ikke er helt forkert. Mange af de unge 
mennesker, der udsendes, har været vant 
til at leve et trygt liv herhjemme, hvor 
de fleste beslutninger er nemme at træf-
fe, eller også bliver den virkelige verden 
aldrig helt opdaget. 

Efter en udsendelse er de som regel 
modnet hurtigt, for der har skullet træf-
fes beslutninger – der har skullet tages 
stilling til stort og småt, og de har fået 
åbnet øjnene for at ikke alle har det lige-
så godt rundt omkring i verdenen, som 
vi har det i Danmark.

Man bliver påvirket
De senere år har danske soldater været 
udsendt til stadig skarpere missionsom-
råder og det har givet en særlig fokus på 
den mentale del af soldaten både under 
og ikke mindst efter udsendelsen.

Langt de fleste bruger påvirkninger-
ne på en positiv måde i deres dagligdag, 

men desværre ses det også, at enkelte 
bliver påvirket i sådan en grad, at de-
res liv efter en udsendelse udvikler sig 
i en negativ retning. Måske ikke nød-
vendigvis kun på kort sigt, men også på 
længere sigt. Små ting i dagligdagen kan 
pludselig virke uoverskuelige, det kan 
være svært at tage sig sammen til at få 
løst tingene og alt for mange ting vir-
ker ligegyldige og overflødige.

Nogle af de tegn, der typisk vil kunne 
ses hos soldaten er søvnløshed, rastløs-
hed, aggressivitet, opfarenhed, øget al-
koholforbrug, koncentrationsbesvær el-
ler mareridt. Det behøver dog ikke på 
kort sigt at være et usundt tegn, men bli-
ver virkningerne vedvarende er det fare-
signaler og disse bør ikke negligeres.

Kammeratstøtteordningen 
Forsvarets stiller i dag et psykologbe-
redskab til rådighed, men det kan som-
me tider kræve stor overvindelse selv at 
henvende sig til psykologerne – måske 
fordi det af soldaten kan betragtes som 
et nederlag. 

Et alternativ, der har eksisteret gen-
nem flere år, er Kammeratstøtteordnin-
gen (KSO). Det er en organisation, der 
er opstået som græsrodsbevægelse, men 
senere formelt stiftet af syv organisatio-
ner med tilknytning til forsvaret. 

Disse er Dansk Veteranforening, Hæ-
rens Konstabel- og Korporalforening, 
Reserveofficersforeningen i Danmark, 
Foreningen for Personel af Reserven i 
Danmark, Feltartilleriforeningen, For-
svarsbrødrene og De Blå Baretter.

KSO er en to-trins raket, det ene trin 
er en telefonlinje, der har åben døgnet 
rundt. Telefonlinjen betjenes af frivilli-
ge, der alle har været udsendt i interna-
tionale tjeneste. Uanset om man ønsker 
at være anonym eller ej, vil man kun-
ne rådføre sig med en person, der kan 
sætte sig ind i situationen, eller man kan 
”bare” få sig en sludder og få nogle af 
tankerne frem i lyset. 

Ude godt – hjemme bedst!?!
Af seniorsergent Erik Wielsøe
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Der er mulighed for, via telefonlinjen, 
at blive guidet i den rigtige retning, hvis 
man ikke selv kan gennemskue, hvor 
den rigtige hjælp kan hentes.

Den anden del af KSO er at tilbyde 
aktiviteter og muligheder for at mødes 
og være sammen med gamle venner fra 
tjenesten i udlandet. Disse aktiviteter 
kan være rappelling, klatring, marcher, 
skydninger, rejser til tidligere missions-
områder m.m.

Også for de pårørende
Men KSO er ikke kun for soldaterne, 
men også for de pårørende, der ligele-
des kan have store problemer at slås med 
under soldatens tjeneste, og efter at sol-
daten er kommet hjem.

Det er endvidere en opgave for KSO 
at deltage i orienteringer for såvel sol-
daterne som for deres pårørende både 
forud for, under, og efter en udsendelse. 
Dette gøres for stedse at gøre opmærk-
som på, hvad en udsendelse kan betyde 
for den enkelte samt gøre opmærksom 
på KSO eksistens og muligheder.

På KSO hjemmeside på adressen

 WWW.80608030.DK 

kan man læse mere om KSO, finde en 
masse gode råd om det at have været ud-
sendt og se hvilke aktiviteter, der hele 
tiden er gang i.

Husk, at bare fordi rigtige soldater 
ikke græder, behøver de ikke glem-
me at tænke sig om – også når de er 
kommet hjem.  

Pårørendearrangement
Trænregimentet afviklede i weeken-
den 14.-15. juni pårørendearrange-
menter for familierne til de soldater, 
der til august skal til henholdsvis Ko-
sovo og Afghanistan. 

De mange pårørende til de soldater 
Trænregimentet til august udsender til 
henholdsvis Kosovo og Afghanistan, var 
samlet på Aalborg Kaserner for at høre 
om de respektive missionsområder, for-
hold omkring udsendelsen og praktiske 
ting i øvrigt. 

I Garnisonskommandantens fravær 
bød oberstløjtnant Jørgen Clasen 
velkommen til de mange pårørende, 
både lørdag og søndag.

Lørdag var det missionen i Kosovo 
det drejede sig om og søndag var det 

Afghanistansoldaterne, der havde sat 
deres familier stævne til en grundig 
orientering om de mange aspekter, der 
knytter sig til udsendelsen.

Lørdag blev der afholdt en flot parade 
foran cafeteriet på Hvorup Kaserne, men 
søndag måtte man, på grund af vejret, 
aflyse paraden og i stedet gennemføre 
en ceremoni gymnastiksalen.

Og a pro pos cafeteriet, så var det 
her de mange gæster kunne nyde et 
veltillavet måltid mad med tilhørende 
drikkevarer. 

De mange pårørende udtrykte stor ros 
til arrangementet generelt og var især 
glade for de mange givtige oplysninger 
de forskellige foredragsholdere kunne 
give dem. 

Hunde er jo også en slags pårørende, hvorfor de naturligvis også var velkomne.
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Ved udgangen af maj måned sagde 
2. Uddannelsesbataljon farvel til sine 
værnepligtige soldater. Fire måneder 
var gået og efter en begivenhedsrig 
periode byttede de så næsten alle de 
grønne tøj ud med det civile.

Der var dog 80 af dem, der blev for 
at starte på reaktionsstyrkeuddannelsen 
med henblik på en senere udsendelse.

En af dem, konstabelelev Robert Ra-
dic, har sendt redaktionen følgende ar-
tikel: 

Når mange af ens kammerater ofte 
sad og snakkede om, hvor god en op-
levelse deres ”Hærens Basisuddan-
nelse” (HBU) havde været, kunne jeg 
som regel bare lytte med.

Uden virkelig at vide hvorfor de fleste 
af dem næsten kun havde gode ople-
velser at fortælle, satte jeg mig ned og 
spekulerede over, hvad en fire måne-
ders basisuddannelse i det Danske For-
svar indebar. 

I starten virkede det lidt uoverskueligt, 
at man skulle være væk hjemmefra og at 
man skulle indordne sig under forudbe-
stemte forhold. Men det skulle vise sig, 
at være noget af det nemmeste.
Inden jeg skulle starte som menig, var 
en streng disciplin, samarbejde og en ny 

social omgangskreds de tre første ting 
jeg var meget spændt på og ikke mindst 
skeptisk overfor. 

I begyndelsen af HBU’en skulle man 
hele tiden rette op på ting, blev stillet 
foran forskellige samarbejdsopgaver, el-
ler man blev bedt om at gøre ting, som 
i ens øjne ikke ligefrem virkede logisk 
første gang. Men i skrivende stund, da-
gen inden vores HBU afslutningsfest, 
kan jeg kigge tilbage på de sidste fire 
måneder og smile. 

Al den skepsis og usikkerhed man hav-
de i starten er forsvundet. Hvis man i be-
gyndelsen godt kunne bruge lidt hjælp, 
men ikke turde spørge sine medsoldater, 
så kan man være sikker på, at nu skal 
man ikke vente ret længe, før mindst 
en soldaterkammerat giver en hjælpen-
de hånd. Om det er i felten, kantinen el-
ler noget helt tredje. 

Alt i alt har de sidste fire måneder gi-
vet mig meget. Jeg har lært ting, som jeg 
ikke troede jeg kunne på så kort tid, og 
jeg har fået venskaber, som jeg er tak-
nemlig for. Hjemveen er blevet skiftet ud 
med gode stunder med kammeraterne 
og uddannelsen er blevet mere og mere 
spændende fra uge til uge.

Anderledes forventninger
Netop denne sammenblanding af per-
sonlige udfordringer og en spænden-

de hverdag har vakt min interesse for 
Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse 
(HRU). Mine personlige forventnin-
ger til HRU’ens otte måneder er derfor 
helt anderledes, end dem jeg havde til 
HBU én, inden jeg startede.  

Man kan sige, at HBU’en har givet 
mig så mange positive ting, at jeg kun 
forventer det samme af HRU’en. Forhå-
bentlig med en endnu mere spændende 
hverdag og nye, men også gamle kam-
meratskaber, der gør, at man føler sig 
som en gruppe. En gruppe, der støtter 
hinanden og kan løse opgaver via hin-
andens hjælp og samarbejde. 

Endnu tættere bånd
Nu hvor der kun er to dage tilbage af 
HBU’en begynder jeg allerede at savne 
det sammenhold, vi har opbygget gen-
nem de sidste fire måneder. Men hvis jeg 
skal være helt ærlig, så er jeg ikke i tvivl 
om, at de nye udfordringer i HRU’en 
vil danne grundlaget for et endnu tæt-
ter bånd mellem mine nye kollegaer og 
mig. 

Men indtil da gælder det om at afslut-
te de sidste to dage med manér og fej-
re fire fantastiske måneder med et brag 
af en fest sammen med et hav af nye og 
gode venner. 

Jeg vil savne sammenholdet
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I Kosovo er vi efterhånden nået over 
halvvejs i vores udsendelse, som ind-
til videre har været meget spænden-
de. Sandsynligvis mere spændende, 
end det har været for de sidste syv 
hold hernede. 

Hold 17 nåede knap at forlade os, før vi 
pludselig stod med en selvstændigheds-
erklæring, som satte fut i det hele. Plud-
selig skete der små hændelser rundt om-
kring, som gjorde, at vi konstant måtte 
være på forhøjet beredskab. 

Næsten med det samme fik vi at vide, 
at vores R&R (orlov) ikke ville blive til 
noget, og i starten var der også bekym-
ring for, om det var muligt at holde le-
ave (ferie), men den blev der heldigvis 
ikke pillet ved. 

Det var heller ikke muligt at køre 
udenfor lejren, medmindre det var 
strengt nødvendigt. Der var heller ikke 
noget, der hed PX-ture, og vi måtte 
ikke få vores to genstande i “Ibar” el-
ler “Gimle”!!!

Den “badeferie”, alle havde fortalt, vi 
skulle ned til, var i hvert fald slut. 

Selvom vi ikke kunne foretage os 
mange af de ting, vi ellers havde tro-
et, vi kunne, var det fedt at være her-
nede nu, hvor der skete noget. Vi følte 
os heldige over, at det lige præcis var på 
vores hold, at der skete noget. Vi ople-
vede nemlig det, som de fleste hold har 
gået og ventet på. 

Siden hen er der også blevet løsnet lidt 
op for de stramme regler, der blev lavet 
i starten, så nu kan vi godt komme af 
sted til de forskellige lejre eller tage ud 
og spise på nogle af de godkendte re-
stauranter…. Og så er der også blevet 
åbnet op i de to barer.

24 sårede 
For hold 18 har datoen, den 17. marts 
2008, næsten samme betydning, som 
hvis man nævner datoen den 11. sep-
tember 2001 derhjemme. Det er en dato, 
som de fleste nok aldrig vil glemme. 
Den dag skete der nemlig det, som vi 
altid havde fået at vide IKKE ville ske 
i Kosovo. 

Den dag fik vi i alt 24 sårede solda-

ter og UNMIK-betjente ind på vores lil-
le infirmeri i Camp Olaf Rye. De var 
alle sammen blevet såret af håndgrana-
ter, og vi havde alt fra T1’ere til T3’ere 
inde hos os. 

Selvom vi slet ikke havde forberedt os 
på sådan en situation, så arbejdede vi, 
som vi havde lært, og “resultatet” blev 
mildest talt rigtig godt. Vi, i sanitetsde-
lingen, fik hjælp fra de andre delinger, 
der sendte de folk, de havde, som kun-
ne noget inden for førstehjælp. Og de, 
der ikke kunne så meget på det områ-
de, hjalp med at bære bårer, flytte pa-
tienter, fungere som tolke eller “bare” 
yde psykisk førstehjælp. 

Det var en situation, der hurtigt kun-
ne være endt kaotisk, men det blev den 
heldigvis aldrig. Sidst på dagen smile-
de både behandlerne og mange af de pa-
tienter, som endnu ikke var blevet kørt 
videre til de forskellige felthospitaler.

Det var helt sikkert resultatet af et godt 
samarbejde.

Samarbejde på kryds og tværs
På dette hold har vi generelt været meget 
fleksible og gode til at hjælpe hinanden, 
selvom vi måske intet ved om hinandens 
arbejdsområder. Det kunne selvfølgelig 
ses den 17. marts, men også i hverda-
gen arbejder vi på kryds og tværs hele 
tiden. Især i perioden nu her, hvor der 
er mange på leave. 

Det kan være, at man skal fungere 
som vognkommandør hos ”Tanspor-
terne”, male hos ”Ingeniørerne”, eller 
at man skal køre med LMT eller MP. 

Det er meget spændende og afvekslende 
at lave noget andet, end det man plejer, 
og så bliver hverdagen hernede ikke nær 
så triviel, som den ellers hurtigt kun-
ne blive.

Sociale arrangementer
For at vi kan få lidt sammenhold i Stabs-
kompagniet (STKMP) og i hele batal-
jonen har vi en masse arrangementer. I 
STKMP’et er arrangementet oftest en el-
ler anden form for konkurrence mellem 
delingerne, hvor det selvfølgelig (udover 
at have det sjovt og hygge sig på tværs 
af delingerne) gælder om at vinde, men 
mest af alt om ikke at få sidste-plad-
sen. Ender delingen på den, skal delin-
gen nemlig arrangere det næste arran-
gement. 

Sanitetsdelingen arrangerede på et 
tidspunkt “KFOR melodi grand prix”, 
og selvom folk i starten var skeptiske 
overfor dette arrangement, havde stort 
set alle delinger (med undtagelse af én) 
forberedt et show til aftenen, som blev 
rigtig god.

Vi har også mulighed for bare at hyg-
ge delingsvis hernede. Man kan holde 
filmaftener, grill-middage, poker-afte-
ner (UDEN indsats), marchtræning, fød-
selsdage etc., hvilket vi også har gjort 
en del gange efterhånden.
Som sagt kom vi ikke ned til det Ko-
sovo, vi troede, men det har kun gjort 
vores udsendelse ti gange bedre. Vi har 
oplevet en masse, og de fleste kommer 
nok hjem med alt for mange billeder af 
det hele. 

Af tvillingerne Henriette og Katarina 
Holm, konstabler og sygepassere på 
infirmeriet Sanitetsdelingen/
Stabskompagniet KFOR hold 18. 

Missionen i Kosovo er 
ingen badeferie 
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AKIF - din idrætsforening orienterer 

De dygtige skytter fra venstre: Lars K. Andersen, Ib B. Krogh, Allan Mortensen og Per Lindegaard.

På en dejlig varm dag med en frisk 
vind, havde Flyvevåbnets Officerssko-
le budt op til Dansk Militær Idræts-
forbunds mesterskaber i de to cykel-
discipliner: Enkeltstart og Linieløb. 
Med 36 startende i Enkeltstarten og 
små hundrede deltagere i Linieløbet, 
var der lagt op til en spændende dag 
i cykelsportens tegn.

AKIF har jo stolte traditioner, når det 
drejer sig om cykelsport, og er som regel 
med helt fremme. I år var da heller ingen 
undtagelse, idet deltagerne fra Aalborg 
Kaserner høstede så mange medaljer, at 
der var trangt i bussen hjem.

Tre-dobbelt mester 
Mesterskaberne startede fra morgen-
stunden med 20 km enkeltstart og 
her vandt Tina Olsen med 14 sekun-
der ned til 2. pladsen der blev vundet 
af Lene Lillelund, begge fra AKIF. 
Kim Sjølin fra 2 UDDBTN fik en fin 6. 
plads i Old Boysrækken.

Om eftermiddagen gik linieløbet af sta-
belen. Og her blev Tina Olsen også for-
bundsmester - igen med Lene Lillelund 
på 2. pladsen og sammen kunne de lade 
sig hylde som forbundsmestre i hold-
konkurrencen.
I linieløb senior B over 48 km blev Den-
nis Vels Kristensen nr. 2. 

I old boys over 72 km var AKIF igen 
med helt fremme og Kent Gjedsø kun-
ne kåres som vinder efter at have gen-
nemkørt den meget kuperede og van-
skelige rute med ca. 38 km/t. 

Mesterskabet blev vundet foran Flem-
ming Poulsen, og med Henrik Nielsen 
på 6. pladsen. 

Sammen genvandt de holdmester-
skabet i Old Boysrækken med tilhø-
rende vandrepræmie og guldplakette. 
 
Dagens overraskende højdepunkt var 
de til lejligheden indkaldte kyssepiger, 
der fik smilene frem hos alle deltage-
re. Der var store roser til IFO og Flyve-
våbnets Officersskole for et veltilrette-

De suveræne cykelryttere fra Aalborg

lagt og velgennemført stævne, hvor alt 
klappede. 

Næste år afholdes mesterskaberne næ-
sten på hjemmebane, hvor Søværnets 
Idrætsforening, Frederikshavn, er ar-
rangør. 

Kent Gjedsø fik et par velfortjente 
sejrskys.
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PERSONELNYT
I år havde Slagelse Garnisons Idræts-
forening fornøjelsen af at afholde 
DMI forbundsmesterskaber i flugt-
skydning. Mesterskaberne blev af-
holdt på Kirke Stillinge flugtskyd-
ningsbane.

Der var tilmeldt i alt 121 skytter, hvil-
ket gør flugtskydning til en af de store 
idrætsgrene inden for DMI.

AKIF stillede med fem skytter, som 
alle havde lagt stor sjæl i at ”komme i 
form” inden konkurrencen. Holdet hav-
de gennem april, maj og juni måned træ-
net intens på de forskellige skydebaner 
i det nordjyske, for at blive klar til me-
sterskabet.

Den 9. juni kørte vi til Slagelse for 
at deltage i træningsskydning inden 
selve konkurrencen. Her vandt AKIF 
både mester-rækken og A-rækken, og 
blev præmieret med 500 patroner. Så da 
konkurrencen blev skudt i gang tirsdag 
morgen, hvilede alles øjne på AKIF – 
og forventningerne var store. 

Heldigvis viste det sig, at vi ikke bare 
havde lavet en feber-skydning dagen for-
inden. AKIF satte sig som vinder i de 
to bedste rækker, samt en andenplads i 
holdkonkurrencen i mesterrækken (slå-
et med en enkelt due).

Stor tak til deltagerne der kunne løs-
rive sig i denne travle hverdag.

Næste år afholdes arrangementet i 
Skive (Dato endnu ikke fastlagt, for-
modentlig i JUN)

Resultater:
Individuel
Mester-rækken: Vinder civil Per Lin-
degaard
A-Rækken: Vinder seniorsergent Lars 
Kristian Andersen

Hold:
Mester rækken: 2. plads; Per Lindega-
ard, A. Mortensen, I. B. Krogh.

Allan Mortensen
Udvalgsformand

Tjenestemandsansættelse
Seniorsergent M. Moltrup, 1. april 
2008. 
Overkonstabel-1 M.H. Lyngby, 1. juni 
2008 .
Overkonstabel-1 S. Busk, 1. juni 2008. 

Seniorsergent Morten T. Andersen 
kunne den 15. maj fejre 25 års 
jubilæum.

Flugtskydning 
i særklasse
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Udnævnelse
Kaptajn O.N. Lund til major pr. 1. juni 
2008. 
Oversergent S. Gade til seniorsergent 
pr. 13. juni 2008. 
Oversergent N. Vadsholt til seniorser-
gent pr. 13. juni 2008. 
Oversergent H.D. Christensen til senior-
sergent pr. 13. juni 2008. 

25 års jubilæum
Seniorsergent M.T. Andersen, 15. maj 
2008. 
Serviceassistent Ulla Hansen, 3. juni 
2008.

40 års jubilæum
Kaptajn T.E. Hansen, 2. maj 2008. 
Overkonstabel-1 B.E. Andersen, 2. maj 
2008. 
Seniorsergent G.H. Pedersen, 2. juni 
2008. 

Kaptajn Torben E. Hansen og overkonstabel Bent E. Andersen kunne den 2. maj 
fejre 40 års jubilæum.



Trænregimentet / Jyske Trænregiments
Soldaterforening

www.trainsoldat.dk

Så kom endelig dagen som mange 
”gamle” trænsoldater havde set frem 
til. Lørdag den 19. maj kunne solda-
terforeningen slå porten op for årets 
jubilarstævne.
Traditionen tro havde rigtig mange 
valgt at besøge deres gamle regiment 
denne dag.

Bestyrelse havde op til dagen haft travlt 
med at klargøre gymnastiksalen.

Det tager traditionelt et par dage når 
450 gæster skal have noget at spise.

Klokken ni åbnedes dørene til 
KFUM ś soldaterhjem for de forvent-
ningsfulde fremmødte.

Her skulle jubilarerne registreres, så-
ledes indmarchen på kasernen kunne 
foregå i årgangsorden.

Rigtig mange havde ikke set hinan-

den siden hjemsendelsen, og snakken 
gik allerede fra morgenstunden på sol-
daterhjemmet. 

Stemmerne kunne genkendes
Flere havde som altid svært ved at loka-
lisere gamle soldaterkammerater, men 
når stemmer engang kan genkendes, gør 
det jo ikke noget at tøjet er blevet en 
smule strammere.

Indmarchen med Musikkorps forløb 
planmæssigt med fanerne i spidsen for 
de mange fremmødte jubilarer. Optoget 
i år var så langt, at de første næsten hav-
de nået paradepladsen inden de sidste 
havde forladt Soldaterhjemmet. 

Man kan engang i mellem blive for-
bavset over, at det hvert år - i løbet af re-
lativ kort tid - kan lykkes at få så man-
ge soldater op på tre geledder. Heldigvis 

er trænsoldater jo godt opdraget, og har 
man en gang været soldat, er det jo en 
smal sag at sætte i march på den rigti-
ge fod, gå i takt samt gøre holdt uden 
at vælte hinanden.

Mange gode historier
Traditionen tro modtog Regimentet styr-
ken på paradepladsen. Denne gang ved 
Oberstløjtnant Jørgen Clasen. Efter en 
kort tale ved paraden var det tid for at 
uddele jubilartegn. Mange gode histori-
er blev udvekslet mens uddelingen fore-
gik. Det kan godt vare en smule tid når 
så mange jubilarer er mødt frem.

Efter paraden var der lige tid til at 
nyde det gode vejr, inden jubilarmid-
dagen skulle indtages.

Da jubilardeltagerne var bænket i 
gymnastiksalen kunne middagen star-

Endnu et fantastisk jubilarstævne
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te. Foreningens faner blev ført ind, og ti-
den var kommet til en lille koncert med 
Hjemmeværnets Trommekorps. 

Under middagen var der taler fra Sol-
daterforeningens venskabsforeninger i 
Norge og på Sjælland.

Oberstløjtnant Jørgen Clasen holdt på 
regimentets vegne et underholdende ind-
læg, og fortalte om livet som udsendt 
dansk soldat.

Poul Sand kunne berette om tiden i 
trøjen for 55 år siden, og det blev også 
her til en rigtig god soldaterhistorie fra 
dengang. 

Foreningens Æressabel
Under jubilarmiddagen er der tradition 
for at formanden overrækker forenings 
æressabel.

Æressablen overrækkes til en person, 
der gennem det forløbne år har lavet en 
stor indsats for soldaterforeningen.

Der findes ikke en eneste soldaterfor-
ening - der på vores årlige møder, kan 
prale af blot en smule hjælp fra deres 
stamregiment som os - tvært i mod. 

Vi fra Trænet kan blot lytte, ærgres og 
så glæde os over den hjælp vi modtager. 
Vi har, set gennem tiden, været heldige 
med vores regimentschefer ved Trænet 
– set med soldaterforeningsøjne. 

Det er et Trænfænomen at have gode 
chefer.

Men uanset hvor gode chefer man har 
i en virksomhed, så dur det ikke hvis 
ikke baglandet er i orden.

I år blev soldaterforeningens æressa-
bel tildelt LSE’et.

Som ”gammel trænsoldat kan en så-
dan forkortelse måske være en smule 
svær. Lokalt støtteelement er det ele-
ment der i dag sørger for at ”huset” fun-
gerer. Kaserneelmentet, og Cafeteria ly-
der måske mere kendt.

Lederen af det lokale støtteelement 
Flemming Rosenskjold, modtog på veg-
ne af medarbejderne sablen.

Motivationen
Formanden sagde bl.a. ved overrækkel-
sen følgene: 

Flemming: Du er chef for det prægti-
ge personale på Aalborg kaserner, der 
gennem mange år har hjulpet os.

Vi har siden 1972 haft til huse her på 
kasernen, og udnyttet medarbejderne til 
vores bedste. Vi har gjort det i så man-
ge år, at flere af dine medarbejdere en 
gang i mellem kommer og spørger, om 
vi ikke har glemt noget i forbindelse med 
vores arrangementer. Aldrig har der væ-
ret sure miner, uanset hvor stor eller be-
sværlig, opgaven har været.

Soldaterforeningen har stor respekt for 
den indsats dine medarbejder har ydet 
for soldaterforeningen.

Soldaterforeningens Æressabel blev i år tildelt Aalborg Kaserners Lokale Støtteelement. Chefen, Flemming Rosenskjold, 
fik overrakt sablen af foreningens toastmaster og fanebærer, Verner Nielsen.
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Oberst Richard Allerup udnævnes til 
generalmajor og chef for tysklandsdi-
visionen den 1. januar 1946 og beor-
dres til midlertidig tjeneste som chef 
for grænsekommandoet fra den 1. fe-
bruar 1946.

At generalen blev udnævnt til divisions-
chef skyldes at ”De frie Danske” i Eng-
land længe før den 5. maj 1945 havde 
givet tilsagn om at Danmark, efter en 
anerkendelse som allieret nation, ville 
tage sin del af byrden ved Tysklands 
besættelse med en division på 11.000 
mand.

På tidspunktet for udsendelsen af 
kundgørelsen var der endnu forhand-
linger med de engelske myndigheder 
vedrørende styrkens størrelse. Den lo-
vede division på 11.000 mand blev til 
en brigade på 4.000 mand. 

De væsentligste grunde til at regerin-
gen måtte skære ned på styrkens størrel-
se var først og fremmest at bevogtnin-
gen af de 250.000 flygtninge, som stadig 
befandt sig i flygtningelejre i Danmark, 
krævede en stor bevogtningsstyrke.

 Endvidere havde de russiske besæt-
telsestropper nu forladt Bornholm, hvor-
for Bornholms værn blev prioriteret. Det 
viste sig også påkrævet at forstærke den 
danske grænsekontrol og sidst men ikke 
mindst, havde 3.000 unge danske mænd 
meldt sig til de britiske styrker og disse 
manglede derfor i lægdsrullen.

Generalmajor Allerup deltog besyn-
derligt nok ikke i de indledende forhand-
linger med de engelske myndigheder 
eller i ministeriets forarbejde med ud-

formningen af den bemyndigelseslov, 
der skulle danne grundlaget for styr-
kens opstilling. Generalen fik lejligheds-
vis tilsendt nogle organisationsskema-
er til orientering til sin tjenestebolig i 
Gråsten. 

Forsvarsminister Harald Petersen 
fremsatte den 28. april 1947 i folketinget 
følgende forslag til en bemyndigelseslov 
med bemærkninger, her gengivet i dati-
dens kancellisprog og tegnsætning:

Forsvarsministeren bemyndiges til - 
foreløbigt for et Tidsrum af 2 Aar fra 
ca. 1. Maj 1947 at regne

- at lade Afdelinger og Institutioner 
af Hæren, om fornødent nyoprettede til 
Formaalet og formeret som en modifi-
ceret Brigade, forrette Tjeneste som Be-
sættelsesstyrke i Tyskland,

- i det Omfang, det anses for paa-
krævet af Hensyn til Tilvejebringelse 
af nævnte Besættelsesstyrke, at fravi-
ge den i Lov Nr. 112 af 7. Maj 1937 om 
Hærens Ordning fastsatte nærmere For-
deling og Anvendelse af Befalingsmænd 
og ligestillede ved de enkelte Vaaben, 
Stabe og Korps, Institutioner m. v, samt 
i de Tilfælde, hvor det efter Forholdene 
maa anses for paakrævet, indtil videre at 
fravige de, for saa vidt angaar Antallet 
af vedkommende Befalingsmænd o. 1., 
ved Lov fastsatte Bestemmelser,

- i det Omfang, det anses for paakræ-
vet, at tillægge civilt Personel ved Be-
sættelsesstyrken midlertidig Grad som 
Befalingsmænd eller dermed ligestillet 
Grad samt tillægge militært Personel 
midlertidig højere Grad,

- ved Køb og Leje at tilvejebringe de 
nødvendige Forsyninger af Uniformer, 
Udrustning, Materiel, Køretøjer, Va-
aben og Ammunition, Inventar m.v. til 
Besættelsesstyrken;

- at lade fremstille særlige Betalings-
midler til Brug for Besættelsesstyrken 
inden for danske militære Etablissemen-
ter i Besættelsesomraadet,

- efter nærmere Forhandling med ved-
kommende Ministre at lade Personale 
fra andre Fagministerier forrette Tjene-
ste ved Besættelsesstyrken,

- at lade udbetale til Befalingsmænd o. 
l. (undtagen Underkorporaler o. l.) samt 
Hærens øvrige Tjenestemænd, der for-
retter Tjeneste ved Besættelsesstyrker 
uden for Landets Grænser, et Tillæg i 
Penge, Felttillæg, svarende til Halvdelen 
af Lønningen (for Tjenestemænd pen-
sionsgivende Lønning) samt for Un-
derkorporaler og menige under tilsva-
rende Forhold at forhøje Lønnen med 1 
Kr. daglig og at yde de menige den for 
Tjeneste ud over 6 Maaneder fastsatte 
Løn. Til Befalingsmænd o. 1., der i Hen-
hold til nærværende Stykke oppebærer 
Felttillæg, ydes fri Kost eller en Godt-
gørelse herfor i Analogi med, hvad der 
finder Sted under Udlægning i Kanton-
nement, idet de i Tjenestemandslovene 
§ 984, Stk. 4, fastsatte Kosttillæg efter 
Forhandling med Finansministeren kan 
forhøjes med indtil 100 pCt.,

- at træffe de nødvendige Foranstalt-
ninger, tilsigtende at dække Besættel-
sesstyrkens kulturelle, idrætslige og 
sportslige Behov, samt

- i øvrigt at træffe de Foranstaltninger, 

Aurich Kaserne

Den Danske Brigade i Tyskland
TRÆNSOLDATEN bringer nye afsnit om Brigaden og Aurich Kaserne.
Af pens. major Palle Olesen.
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der senere maatte anses for paakrævede, 
tilsigtende at gøre det muligt for Besæt-
telsesstyrken at løse de denne paalagte 
Opgaver paa forsvarlig Maade.

Bemærkninger til lovforslaget
Der blev i sin Tid fra den daværende Re-
gerings Side (samlingsregeringen med 
Ole Bjørn Kraft som forsvarsminister) 
givet Løfte om Udsendelse af en dansk 
Division paa ca. 11.000 Mand til Delta-
gelse i den allierede Besættelse af Tysk-
land. Henset til de tyske Flygtninges 
fortsatte Forbliven her i Landet, i For-
bindelse med de store Krav, disses Be-
vogtning samt Bevogtning af Grænsen 
og Opretholdelsen af en dansk Militær-
styrke paa Bornholm stiller til Hæren, 
og ikke mindst under Hensyn til Dan-
marks vanskelige økonomiske Stilling 
har man gennem en Række Forhandlin-
ger med den britiske Regering opnaaet 
Enighed om, at det oprindelige Løfte 
ændres derhen, at Danmark foreløbigt 
for et Tidsrum af 2 Aar deltager i de al-
lierede Magters Besættelse af Tyskland 
med en Styrke paa ca. 4.000 Mand, ud-
rustet og formeret som en modificeret 
Brigade. 
Brigaden paaregnes underlagt en en-
gelsk Division, idet dog Forplejnings-
tjeneste, Sundhedstjeneste m. v. foregaar 
i Overensstemmelse med danske gæl-
dende Love og Bestemmelser. Henset 
til de daarlige sanitære Forhold i Tysk-
land maa det anses for paakrævet, at 
Besættelsesstyrkens Personel vakcine-
res mod visse epidemiske Sygdomme. 
Særlige Forslag desangaaende vil bli-
ve fremsat i Tilslutning til nærværen-
de Lovforslag.

Retsplejen paaregres at finde Sted i 

Overensstemmelse med gældende dansk 
Retsplejelov i saa vid Udstrækning, som 
dette er muligt. For at muliggøre det-
te og for at undgaa Oprettelse af særlig 
Militærdomstol (Krigsret) vil det være 
nødvendigt at knytte en dansk Dommer 
til Brigaden og at fastsætte visse supple-
rende Bestemmelser. Særligt Lovforslag 
desangaaende vil blive fremsat i Tilslut-
ning til nærværende Lovforslag.

Da Hærens nuværende Organisation 
ikke indebærer Mulighed for umiddel-
bart at formere Brigaden paa en saadan 
Maade at den kan indordnes sammen 
med øvrige i tyskland værende Styr-
ker af allierede Magters Hære, vil det 
være nødvendigt midlertidig at skride 
til Nyoprettelse af enkelte Stabe, Afde-
linger og Institutioner (herunder Mu-
sikcorps).

Da hærens Personel er for faatalligt 
til Opstilling af de nødvendige Ram-
mer, vil det være nødvendigt at fravige 
det ved Hærloven fastsatte Antal Befa-
lingsmænd o. l.

Da forholdene I Besættelseszonen kan 
medføre krav om, at det til Brigaden 
knyttede personel skal indehave visse 
militære Grader, vil det være nødven-
digt at kunne tillægge civilt og militært 
Personel midlertidig Grad i Overens-
stemmelse hermed.

Det til Brigadens Udstyr nødvendige 
Materiel, Ammunition, Køretøjer, Uni-
former m. v. paaregnes tilvejebragt ved 
Køb og Leje bl. a. fra den engelske Hærs 
Beholdning.

Brigadens Mandskab paaregnes ud-
dannet i Danmark i ca. ½ Aar efterfulgt 
af ca. ½ Aars Tjeneste i Tyskland.

Af Hensyn til Brigadens Indordning 
blandt de i Tyskland værende britiske 

Styrker vil det være nødvendigt, at Bri-
gaden og dennes Afdelinger er samar-
bejdet inden Afgangen til Tyskland. Det 
vil derfor være nødvendigt i den Anled-
ning at foretage en Sammendragning af 
Brigaden eller Dele af denne i Lejre m. 
v. her i Landet.

Forsyninger til Brigaden vil tilgaa 
over et særligt Depot (Overgangsstati-
on) her i Danmark.

For at undgaa Valutamisbrug vil der 
til Brug inden for Brigadens Omraade 
blive fremstillet særlige Pengesedler i 
Analogi med, hvad der er Tilfældet i de 
øvrige Besættelseszoner.

Til Varetagelse af særlige Opgaver vil 
det være paakrævet til Brigaden at knyt-
te et mindre Personel fra Civiletaterne, 
f. Eks. Tjenestemænd fra Rigspolitiet, 
Post- og Telegrafvæsenet m.v.

Tjenesten i et fremmed Land - tilmed 
under vanskelige Vilkaar - vil stille be-
tydelige Krav til kulturel Forsorg for 
Mandskabet. Der vil derfor blive tilveje-
bragt de for Mandskabets Velbefindende 
fornødne Soldaterhjem, Kantiner o.s.v. 
Der vil blive aabnet Brigadens Perso-
nel Adgang til at drive Sport og Idræt 
i samme Omfang som herhjemme. Der 
vil ved Hjælp af Lærerkræfter fra Fol-
keskolen blive iværksat Undervisning 
af forskellig Art. Der vil blive iværksat 
særlige Radioudsendelser og etableret 
fornøden kunstnerisk Underholdning for 
Mandskabet. Fornøden gejstlig Betje-
ning af Styrken vil blive iværksat.

Da Tjeneste ved Besættelsesstyrker-
ne i Udlandet i adskillige Henseender - 
og især hvad angaar økonomiske For-
hold - principielt kan jævnstilles med 
Tjeneste i Felten, maa det findes rime-
ligt at udbetale Befalingsmænd m. fl. 
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ved de omhandlede Styrker et Tillæg 
til Lønningen af samme Størrelse som 
det i Tjenestemandsloven af 1927 fast-
satte Felttillæg. Det findes rimeligt at 
yde et større Tillæg end det Søtillæg, 
der i Henhold til Tjenestemandslo-
vens § 988 udbetales med 3/8 af Løn-
ningen, naar Søværnets Skibe befinder 
sig udenfor Linierne Lindesnæs - Tex-
el og Kalmar - Rügenwalde samt i 
udenlandsk Havn, idet Tjenesten paa 
tysk Omraade maa anses for at være 
af en særlig byrdefuld Karakter.

Lønnen til Korporaler udgør for Ti-
den daglig 2,20 Kr. For Underkorpo-
raler og menige med Tjeneste ud over 
6 Maaneder 2,00 Kr. og for menige 
med Tjeneste indtil 6 Maaneder 1,50 
Kr.. 

Det anses for rimeligt at yde de pa-
agældende en Lønforhøjelse efter sam-
me Retningslinier som Felttillæg for 
Befalingsmænd m.fl., og af praktiske 
Grunde, er det ønskeligt at lønne 
alle menige ved Besættelsesstyrken 
efter samme Sats, hvorved bemær-
kes, at der næppe vil blive udsendt 
menige med under 5 Maaneders Tje-

neste. Det forudsættes, at der ud over 
Felt tillæg ydes Befalingsmænd m. fl., 
som under Garnisonsophold ikke er 
berettiget til fri Kostforplejning, fri 
Kost eller en Godtgørelse herfor, hvil-
ken Godtgørelse passende vil kunne 
fastsættes til de i Tjenestemandslo-
vens § 984, Stk. 4, omhandlede Kost-
tillæg, forhøjet med indtil 100 pCt. 
efter nærmere Forhandling mellem 
Forsvarsministeren og Finansmini-
steren, hvorved bemærkes, at nævn-
te Kosttillæg ved tekstanm. til Finans-
loven er forhøjet med 40 pCt.

Da de Forhold, der bestemmer Besæt-
telsesstyrkernes Opgaver m. v., ikke er 
af en saadan Art, at det paa Forhaand 
i Detailler kan fastslaas, hvilke Krav 
der maa stilles til disse Styrker, og da 
man ikke anser det for heldigt med korte 
Mellemrum ved Forelæggelse af særlige 
Lovforslag at søge Hjemmel for enkel-
te mindre væsentlige Dispositioner, har 
man ment at maatte søge en alminde-
lig Bemyndigelse for Forsvarsministe-
ren til eventuelt efter fornøden Forhand-
ling med vedkommende Fagminister at 
træffe saadanne Foranstaltninger, som 

af Hensyn til Opgavernes forsvarlige 
Løsning maatte findes paakrævede.

De til Besættelsesstyrkens Oprethol-
delse fornødne Pengemidler bevilges 
særskilt paa Tillægsbevillingslov.

Generalmajor Allerup erfarede gen-
nem dagspressen den 1. februar 1947 at 
der snart skulle afgå en såkaldt kombine-
ret brigade til tyskland. Generalen fløj 
den 17. februar 1947 til Hamborg hvor 
han mødtes med chefen for generalkom-
mandoens generalstabsafdeling, oberst-
løjtnant E. P. M. S. Wissum, og kon-
torchef i forsvarsministeriet, kaptajn V. 
Jacobsen. De rejste videre til Bad Oeyn-
hausen, hovedkvarteret for den britiske 
rhinarme og sammen skulle de tre dan-
ske officerer føre de første forhandlinger 
om brigadens placering med chefen for 
the British Army of the Rhine (BAOR), 
generalløjtnant Sir Richard Loudon Mc-
Creery og dennes stabschef, generalma-
jor Sir William H. Stratton.

Oberstløjtnant E. P. Wissum med-
bragte regeringens direktiv for briga-
dens placering. Direktivet påbød at man 
ikke måtte forlange et område til briga-
dens placering nord for linien Lübeck – 
Hamburg, men at et område umiddel-
bar syd for Elben ville tilfredsstille den 
danske regering.

Forud for udformningen af regerin-
gens direktiv for brigadens placering 
havde generalmajor Richard Allerup 
dog en samtale med daværende forsvars-
minister Harald Petersen, hvor Allerup 
fremførte sit eget ønske om at placere 
brigaden så nær Danmark som muligt 
og helst i Sydslesvig.

Et tilsvarende synspunkt havde borg-
mester I. C. Møller i Flensborg, der ud-
talte at såvel danske som tysksindede i 
Sydslesvig gerne så den danske styrke 
placeret i Sydslesvig.

Hvis ikke placeringen i Sydslesvig 
kunne godtages, insisterede general-
major Allerup på en placering af bri-
gaden i Holsten, hvor kaserneforholde-
ne ville være gode og forbindelsen med 
Danmark forholdsvis let. 

Forsvarsminister Harald Petersen af-
viste de fremførte forslag af grænsepoli-
tiske grunde og udtalte at man fra dansk 
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side ikke ønskede at besætte tidligere 
dansk land.

Englænderne var imidlertid meget 
utilbøjelige til at give den danske bri-
gade et område umiddelbar syd for El-
ben. Man påstod først at der ikke var 
kasernekapacitet nok i området. Sene-
re indrømmede de engelske officerer 
åbent, at man ikke var tryg ved kun at 
have danske tropper i dette område i 
tilfælde af uroligheder i så stor en by 
som Hamborg! Generalmajor Allerup 
fik derfor anvist et helt andet område. 
Herom i næste afsnit.

Kaptajn C. E. Nevald ved 7. regiment 
(Fredericia) var den første dansker på 
kasernen ved Aurich by.

Nevald deltog i generalmajor Ri-
chard Allerups 30 mand store rekog-
nosceringskommando, kaldet tysklands-
kommissionen, der i marts måned 1947 
tog det af englænderne anviste brigade-
område i øjesyn.

Kaptajnens opgave var at rekognosce-
re på kasernen og give forslag til ind-
kvarteringen af 9. regiments stab, 10. 
bataljon samt en eskadron, et ingeniør-
kompagni og en værkstedsdeling.

Kasernen hed Maple Leaf Barracks, 
beslaglagt og navngivet af Canadierne 
i maj måned 1945. Kaptajnen fandt alt i 
en frygtelig forfatning inden for kaser-
nehegnet. Kasernen var indrettet som 
flygtningelejr for flere hundrede polske 
familier og fungerede tilsyneladende 
uden en synlig lejrledelse.

   Kaptajn C. E. Nevald kom ikke selv 
med brigaden til Tyskland og der kun-
ne således ikke drages nytte af hans de-
tailrekognoscering og kendskab til ter-
rænet omkring kasernen. Nevald blev 
kort tid efter sin rekognoscering kom-
manderet til Grønland!

Maple Leaf Barracks blev i 1946 over-
draget til enheder i den 1. polske pan-
serdivision fra det canadiske regiment 
The Calgary Highlanders. Samtidig be-
sluttede det engelske element i Control 
Commission Germany (CCG) at åbne 
kasernen for polske flygtninge under 
polsk opsyn. Begge enheder blev efter 
den tyske kapitulation en del af den ca-

nadiske okkupationsstyrke, der havde 
til opgave at udføre vagt- og patrulje-
tjeneste ved flygtningelejre samt at bi-
stå ved almindelig ordens opretholdel-
se i området.

1. polske panserdivision, The Black 
Division, under kommando af General 
Stanisław Maczek, indgik i II Canadiske 
korps under landgangen i Normandiet. 
Stanisław Maczek tjente allerede Polen i 
1919 som major i den polsk – ukrainske 
krig. Han blev i 1939 chef for 10. polske 
motoriserede kavaleribrigade og kæm-
pede første gang mod tyskerne i Polen 
samme år. Tyskerne kaldte brigaden Die 
Schwarze Brigade efter den sorte uni-
formsjakke brigadens soldater bar. Nav-
net blev senere videreført af brigadens 
veteraner for at ære de faldne kamme-
rater i krigen mod tyskerne i 1939.

Brigaden måtte opgive kampen mod 
tyskerne og general Maczek flygtede til-
lige med et antal officerer og soldater via 
Ungarn og Italien til Frankrig, hvor Po-
len havde dannet en eksilregering med 
en anden general, Władysław Sikorski, 
som premierminister og generalinspek-
tør for polske styrker i eksil.

Eksilregeringen opfordrede til at flest 
mulige soldater fra de forsprængte pol-
ske enheder meldte sig til tjeneste igen i 
Frankrig. Her fik den polske soldat val-
get mellem pest eller kolera: vil du kæm-
pe mod russerne eller mod tyskerne?

Stanisław Maczek blev chef for en 
fransk udrustet polsk brigade, 10 Bry-
gada Kawalerii Pancernej, der blev ind-
sat mod tyskerne, da disse i 1940 omgik 
maginotlinien og invaderede Frankrig. 
De franske myndigheder udleverede 
først kampafgørende materiel til den 
spartansk udrustede polske brigade da 
tyskerne angreb. Polakkerne var derfor 
helt uden forudgående uddannelse, ru-
tine og omskoling på det nye materiel 
ved indsættelsen!

Efter hårde kampe mod den overlegne 
tyske invasionsstyrke, gav general Mac-
zek den 18. juni 1940 sine soldater ordre 
til at ødelægge endnu brugbart krigs-
materiel, undslippe de tyske styrker og 
enkeltvis, eller i mindre grupper forla-
de Frankrig og mødes igen i England, 

hvortil eksilregeringen også var flygtet. 
Ad flugtveje via Portugal og Nordafri-
ka fandt general Maczek og hans solda-
ter sammen igen i England.

De polske eksilsoldater der ”valgte” 
at kæmpe mod russerne blev optaget i 
Samodzielna Brygada Strzelcow Pod-
halanskich, også kaldet the 

Independent Highland Rifle Brigade, 
senere igen kaldt Polish Brigade Nar-
vik, under kommando af oberst Zygmunt 
Bohusz-Szyszko.

Denne brigade var egentlig øremær-
ket som støtte til Finland i den Finsk 
– Sovjetiske vinterkrig i 1939-40, men 
da tyskerne pludselig overfaldt Nor-
ge og Danmark den 9. april 1940, blev 
den 4000 mand store vinterudrustedes 
og vinterkrigsuddannede polske briga-
de omdirigeret til Norge fra igangvæ-
rende træning i de sneklædte franske 
alper. Brigaden sendtes med skib fra 
Brest i Frankrig, via Greenock i Skot-
land, til Narvik i Nordnorge, hvortil bri-
gaden ankom en måned efter tyskernes 
invasion og hvor polakkerne straks op-
tog kampen mod tyskerne på lige fod 
med den norske 6. division, der var un-
der kommando af general Carl Gustav 
Fleischer.

Ved sin ankomst til England efter 
kampene mod den tyske invasionsstyr-
ke i Frankrig, meldte general Maczek 
sig hos den polske eksilregering, hvor 
premierministeren, general Władysław 
Sikorski, udnævnte ham til chef for den 
nyopstillede polske 1 Dywizja Pancer-
na ,1. panserdivision, der fastholdt øn-
sket om at blive kaldt The Black Divi-
sion. Mandskabet bestod af veteraner 
fra kampene mod russerne og tysker-

Churchill A22.
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ne i Polen, veteraner fra kampene mod 
tyskerne i Frankrig og Norge, friheds-
kæmpere og andre flygtede fra det be-
satte Polen samt i øvrigt polakker fra 
den ganske verden, der brændende øn-
skede at befri Polen igen. Englænderne 
omtalte respektfuldt disse frivillige pol-
ske soldater som Sikorski’s turister, der 

nu skulle samles og uddannes i Blair-
gowrie i Skotland og som indlednings-
vis fik til opgave at sikre 200 km kyst-
linie i det sydlige Skotland.

Divisionens kampvognsenheder blev 
opstillet i 1942 og mandskabet blev 
uddannet på den engelske kampvogn 
Churchill A22, udviklet af ingeniører 
på skibsværftet Harland and Wolff i Bel-
fast, Nordirland og bygget på Vauxhall 
bilfabrikkerne i Luton. Polakkerne 
blev også uddannet på den amerikan-
ske kampvogn Sherman M4, navngivet 
af englænderne efter den amerikanske 
general William Tecumseh Sherman.

I året 1942 modtog russerne som vå-
benhjælp 183 stk. Shermann M4 og 301 
stk. Churchill M3 og M4 ud af i alt 7 000 
stk. kampvogne og store mængder hjul-
køretøjer, motorcykler, signalmateriel 

samt andet krigsmateriel og ammunition 
fra vesten i forbindelse med krigen mod 
tyskerne. Et emne som russerne nødigt 
skriver eller udtaler sig om! 

Den polske 1. panserdivision talte 
885 officerer og 15 210 underofficerer 
og menige i alt, endvidere indgik der 
381 kampvogne, 473 artilleripjecer og 
4 050 hjulkøretøjer i divisionen.

Division spillede en væsentlig rolle 
ved befrielsen af Holland i 1944. Senere, 
den 6. maj 1945, når divisionens 10. pan-
serbrigade, under kommando af oberst 
Anthony Grudzinski, frem til flådeba-
sen i Wilhemshaven nord for Aurich. 
Her fremtvinges en massiv tysk overgi-
velse, omfattende store hærstyrker, over 
200 flådeskibe og de flygtede marine-
elever fra kasernen i Aurich, to dage før 
den totale tyske kapitulation.

Sherman M4.

Afsnit to af Aurich kasernes historie bringes i næste nummer af TRÆNSOLDATEN, hvor der 
rekognosceres videre i Tyskland og 4. Trænbataljon forbindes med ”Ørkenrotterne”!

Annonce 

Vestergaard

Sæt allerede nu

X
i kalenderen ved 

onsdag 
den 11. november.

Her afholder foreningen sit berømte 
bankospil i Messen på Hvorup 

Kaserne.
Mere om arrangementet 

i næste nummer.
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På skydebanerne ved Lindholm Høje
lørdag den 2. august 2008 

kl. 10.00
Fuglekongen ankommer og åbner skydningen. 

Derefter er Soldaterforeningen vært ved en morgenbitter.

kl. ca. 12.00
holder vi frokostpause, hvor vi vil fortære de medbragte madpakker.

Øl, vand, kaffe og pølser m.m. kan købes på banen til små priser.

kl. ca. 13.00
genoptager vi skydningen.

kl. ca. 15.00
kåres årets fuglekonge og der uddeles præmier.

Ved siden af selve fugleskydningen vil der være salonskydning, skydning for damer, 
skydning for børn og blindskydning. Der vil også være mulighed for at købe nogle af 

foreningens souvenirs.
Ved årets fugleskydning samarbejder vi med 10. Regiments Soldaterforening og Dron-
ningens Livregiment Soldaterforening. De vil deltage på lige fod med vore medlemmer.
Soldaterforeningen opfordrer vore medlemmer til at møde talstærkt op og tage familie 

og venner med. 
Endvidere vil vi gerne se de ansatte på Aalborg Kaserner som deltagere 

ved vores fugleskydning.
Husk at købe skydekort.

Skydekort kan købes ved bestyrelsesmedlemmerne af de arrangerende foreninger, eller 
på dagen, på skydebanen. Prisen på kortene er 5 kr. pr. stk. og 50 kr. for 12 stk. 

Der er fine præmier.
Mød op på denne dag. Tag familie og venner med.

Det bliver en uforglemmelig dag.

Soldaterforeningens
fugleskydning
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International virksomhed
med globalt udsyn

DCS Group er en dansk 
familieejet virksomhed der 
blev startet i 1981 som en 
skibsprovianteringsvirksomhed 
under navnet Danish Camp 
Supply. I dag leverer DCS Group 
primært nøglefærdige camps til 
udsendte militære styrker overalt 
i verden.

Vort design-, bygge- og 
driftskoncept dækker en 
camps totalbehov inkl. 
fødevareforsyninger, catering 
services og toldfrie (PX) butikker. 

DCS Group tilbyder også 
enkeltstående løsninger som 
f.eks. beboelsesenheder, 
badefaciliteter, vaskerier og 
køkkener samt inventar og 
udstyr. 

Desuden leverer DCS Group 
valgmaterialer og –udstyr, f.eks. 
stemmeurner, valgbokse m.v., 
primært til tredjeverdenslande.

DCS Group har yderligere 
agenturer på flere unikke 
produkter og løsninger der 
understøtter kundernes 
kernekompetencer.
Eksempler på løsninger er 
special containere, telte, 
medicinal og laboratorieudstyr, 
gulv- og underlagsbeskyttelse, 
generatorer, multi-purpose 
værktøjer, ABC filtre m.v.

DCS Group beskæftiger over 
300 medarbejdere og har 
kontorer, repræsentationer 
og lagerfaciliteter på de 
væsentligste markeder.

For at kunne sikre den bedste 
produktkvalitet og service er 
DCS Group ISO9001 certificeret.

DCS Group har konstant brug 
for engagerede og kvalificerede 
medarbejdere. Har du lyst til 
at arbejde i et internatinalt 
miljø med store personlige 
muligheder, er du velkommen 
til at sende eller skrive en 
ansøgning på hjemmesiden  
www.dcsgroup.com.
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Endnu en rotation for styrkerne udsendt til Kosovo og 
Afghanistan er afsluttet og enhederne er afviklet i god 
ro og orden. Det er en opgave, der løses af personellet 
ved Garnisonsstøttelementet ved Trænregimentet. Det er 
også dem, der forestår de arrangementer, der gennemfø-
res for de pårørende til udsendte soldater før, under og 
efter udsendelsen, ligesom de planlægger og gennem-
fører arrangementer for den udsendte styrke hhv. tre og 
syv måneder efter enheden er kommet hjem. 

Alt sammen går ud på at hjælpe soldaten og de pårøren-
de så godt gennem de belastninger, der påvirker såvel fa-
milien som den udsendte soldat. Det er et arbejde, der er 
steget i omfang og betydning i takt med, at Hæren ud-
sender flere og flere soldater i stadig ”skarpere” missi-
onsområder. Det er afgørende vigtigt for Hærens evne til 
fortsat at tiltrække unge mennesker, der ønsker at gøre 
en indsats ude i verden, at vi gør, hvad vi kan for at for-
klare, hvad en udsendelse går ud på, så det er hele fami-
lien, der står bag den udsendte soldat.

Og udsendelse i internationale missioner er netop Hæ-
rens primære opgave, hvad enten det er indsættelse af 
enheder i krigslignende operationer i Helmand provin-
sen i Afghanistan eller i stabiliseringsoperationer i Ko-
sovo. Eller det er udsendelse af enkeltpersoner, som den 
jeg selv lige er vendt hjem fra i Bagdad i Irak. Hele Hæ-
rens styrke og alt Hærens personel bidrager på den ene 
eller anden måde til løsning af denne opgave. Blandt an-
det fordi dem der er herhjemme, ofte må løbe lidt stær-

kere for at kompensere for ”hullerne” i strukturen efter 
dem, der er udsendt. Sådan også i mit eget tilfælde, hvor 
personel ved regiment og skole har måttet trække et eks-
tra læs for at løse de opgaver, jeg normalt løser.

Som vel de fleste andre soldater har jeg glædet mig til 
at komme hjem. Først og fremmest for at være sammen 
med familien igen, men jeg har nu også glædet mig til at 
komme på kasernen igen og se, hvad der er hændt, mens 
jeg har været væk. Og det ser ikke ud til, at mit fravær 
har haft den store betydning! Uddannelse af værneplig-
tige og opstilling af enheder til udsendelse er fortsat gen-
nemført med meget fornemme resultater, og flere af byg-
geprojekterne er blevet færdige, så kasernen ligner knap 
så meget en byggeplads. Alt i alt ser det ud til, at Aalborg 
Kaserner fortsat leverer varen på alle områder. 

Dertil kommer at arbejdet med et nyt forsvarsforlig, der 
formentlig skal aftales i løbet af 2009, er kommet godt i 
gang med etableringen af en Forsvarskommission. Den 
skal efter planen aflevere en rapport i februar 2009 og det 
bliver naturligvis spændende at se, hvad det kan medfø-
rer – ikke mindst her på Aalborg Kaserner. Også i den 
forbindelse skal der nok blive brug for

FREMSYN – STYRKE - VILJE

Christian Mollerup Schmidt

Familiens 
opbakning 
er vigtig
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En fortælling fra livet i Stabskom-
pagniet KFOR hold 18, af oversergent 
B.D. Mogensen, der netop er vendt 
hjem efter et halvt år i Kosovo.

Så gik det halve år, og skal man se til-
bage, er der sket meget. Man behøver 
ikke lede meget rundt i gemmerne, for 
at finde på noget af det sjove, noget af 
det trælse, noget af det spændende, og 
noget af det, hvor man siger: ”At det var 
bare for vildt det her”.

Vi, i Stabskompagniet, er delt op i for-
skellige delinger. Vi har komman-
dodelingen, Bjærgnings- og Trans-
portsdelingen, Reperationsdelingen, 
Stabsdelingen, Ingeniørdelingen, Sani-
tetsdelingen og sidst, men også mindst 
vores COM-centergruppe. 

Vi har alle løst en masse forskellige 
opgave, men det har alt sammen været 
med ét mål, nemlig at løse og løfte den 
store opgave sammen.

Kommandodelingen
Kommandodelingen har løst mange for-
skellige opgaver, men primært har vi 

Der var 
masser af 
arbejde i 
Kosovo

beskæftiget os med det administrative 
i kompagniet. Der er altid opgaven med 
løn, den kommer vi ikke uden om. I 
udenlandstjeneste er der en smule for-
skel, fra den hjemlige struktur. Vi mod-
tager et udetillæg, samt et FN tillæg, og 
der vil altid være nogen, som ikke mod-
tager de rigtige beløb, til rette tid og så 
træder kommandokontoret til. 

Rejser har også fyldt en hel del i vo-
res tid her nede. Når folk skal hjem på 
leave-rejse, er det os, der bestiller. Hvis 
folk mister et familiemedlem, er det os, 
som bestiller, eller hvis folk skal hjem af 
en anden årsag, bestiller vi. Vi har op-
levet, at have en billet til en mand in-
den for en time, så sig ikke at der ikke 
arbejdes hurtigt.

Ud over alt det administrative, har 
kommandodelingen også deltaget i 
samtlige vagt- og beredskaber i lejren. 

Kommandodelingen er normalt ikke 
meget ude af lejren, men det er dog 
hændt et par gange. Transportsektionen 
har tit modtaget støtte til kørsel med 
den store bus, og kl. 04.00 om morge-
nen har vi ofte stået op, for at køre folk 
til lufthavnen. Andre gange har vi hjul-

Forfatteren på marchtur, som 
han selv syntes egentligt gik 
meget godt!!
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i ti dage, kørte frem og tilbage mellem 
Camp Oluf Rye og havnebyen Thessa-
loniki i Grækenland. 

Ud over alle disse ture, har de næsten 
daglig kørt til lufthavnen i Pristina. Det 
er bare en lille time den ene vej og der-
næst tilbage igen. Nogle dage tog de tu-
ren tre gange. 

Det var da vi toppede med leave og 
besøgende i lejren. Det blev også lige til 
en ”lille” smuttur til Sarajevo i Bosni-
en, og vi skal ikke glemme de daglige 
ture, hvor de kørte mad og andre forsy-
ninger ud til vores to delingslejre, Camp 
Jelling og Dog 3.1. 

Disse to lejre har de også støttet in-
geniørerne med at bygge, og som man 
siger, blev Rom ikke bygget på en dag, 
ej heller de to lejre.

Delingen har også været med på en 
del CIMIC opgaver. De har blandt an-
det været med til at hjælpe en by, med 
at fælde et meget stort træ, som var til 
fare for nedstyrtning i noget bebyggel-
se. De har bugseret en udbrændt bus ud 
af Mitrovice midtby, under stor tumult 
fra civilbefolkningen. De har kørt tøj 
og andet brugbart ud til skoler og civi-
le, hvor det har gjort stor nytte.

Sidst, men ikke mindst, har de sør-
get for, at selve Camp Oluf Rye har haft 
diesel i lejren, tanket alle generatorer og 
varmeovne, samt flyttet rundt på FABs 
så tingene hang bedre sammen.

Ingeniørdetachementet
Ingeniørerne har etableret to delingslej-
re fra bunden. De er nogle sande knok-
lere.

Camp Jelling var den første og blev 
etableret langs MSR HEN ved byerne 
Zupce og Cabra. Med etableringen af 
lejren kunne Mekaniske Infanterikom-
pagni hæve sin levestandard i det dan-
ske ansvarsområde væsentligt og gjor-
de det samtidig muligt, i højere grad 
at vise tilstedeværelse i det danske an-
svarsområde. 

Camp Marie Dominique (DOG 31), 
blev etableret efter nedbrændingen af 
den lokale grænsepost. Man husker nok 
billederne fra TV. Formålet med lejren 
er at yde beskyttelse, og hæve leve-
standarden for vores franske kollega-

er, samt vise permanent tilstedeværel-
se ved grænsen.

Begge lejre er med bad/toilet containe-
re, varmeblæsere, AIRCON, vandtanke, 
dieseltanke og strøm. Der er ikke spa-
ret på bekvemmelighederne.

Udover delingslejrene, har Ingeniør-
detachementet største opgaver været 
at støtte med opbygning af VCP langs 
HEN til primært vores franske kollega-
er. Vejprojektet på bjerget mod GORN-
JI STRMAC, hvor der skulle graves, for 
at undgå at vejene bliver skyllet væk af 
regn- og smeltevand.

Noget af det rigtig sjove en ingeniør 
kan lave, er at sprænge gammelt ammu-
nition i luften. Det, der med store brag, 
kan bringe drengen frem i alle soldater, 
men her er det desværre ingeniørerne, 
som har den uddannelse. Jeg ville ellers 
gerne trykke på knappen. De drenge kan 
nogle ting – stor respekt til dem.!

Reperationsdelingen
Vores alle sammens Reperationsdeling! 
Er der noget de ikke kan? Ud over at 
være nogle friske gutter, som altid er 
med på spøg og ballade, blandt andet: 
Lave hat til NK, cykel til KC og en lil-
le miniature bom til den unge kontor-
hjælper, så har de ”skruet” til den sto-
re guldmedalje. 

De har lavet to års eftersyn på alle 
PMV’erne i lejren, en lille operation, 
som tager to uger pr. PMV. Ud over at 
lave eftersynet, har de samtidig holdt 
kursus for mekanikerne.

REP-delingen har haft tre synsperi-
oder. Det er nøjagtig den samme form 
for syn, som vi kender hjemmefra. Bi-
lerne skal leve op til reglerne i færdsels-
loven, og bliver synet som havde det væ-
ret ens egen bil.

Alt det mekaniske materiel, som er i 
lejren, har de også lavet eftersyn på. Alle 
vores varmeovne, som holder os varme 
i den kolde tid, har de sørget for. Vores 
TV signal har kun fungeret på grund af 
dem, og hvis strømmen gik, blev gene-
ratoren kælet for af REP-delingen.

Selv om det er nogle ældre herre, er 
krudtet ikke blevet vådt af den grund. 
De har støttet MP med PMV kørsel når 
der opstod uroligheder i Mitrovice. De 

pet præsten, når hun arrangerede ”Præ-
steture”, eller en støttet ”KVO-turene” 
til Skopje.

Idræt og ildebrand
Trangen til at dyrke idræt kan også kom-
me over ”kommando” – her er vi også 
godt med. Vores Næstkommanderende 
har startet en hel lille løbeklub, hvor han 
lokker en masse ud at løbe. Dog skal 
det siges, at det stadig kun er komman-
dobefalingsmanden, som er den eneste 
i hele lejren, der har løbet et halvmara-
thon langs med hegnet i lejren. Det er 
”kun” 15 omgange. 

Chefen deltager også ganske flittig, 
når nogen kommer med udfordringer. 
Så deler han gerne nederlag ud til folk. 
Bliver det for kedeligt i lejren, kan man 
da også lige snuppe en gang marchtræ-
ning. Man skal bare lade være med at gå 
forkert, med mange ekstra kilometer til 
følge. Det bliver man upopulær på, især 
ved piger i sanitetsdelingen.

Forsyningsbefalingmanden har haft 
travlt med at holde styr på alle stum-
perne i kompagniet, men har også haft 
ansvaret for det materiel, som militær-
politiet og LMT (Laieson Monitering 
Team) har. Hvis noget af det skulle byt-
tes, eller repareres, har han sendt det til 
Danmark. 

Alt det som kommer fra Danmark, bli-
ver modtaget hos ham, og han lægger 
det ind på sine hylder, klar til at blive 
udleveret til en bruger. 

Forsyneren har også været ”brandkap-
tajn”. Heldigvis har der ikke været brug 
for ham for alvor, men der er blevet holdt 
en masse øvelser, for at skærpe deres 
viden og kunnen. En enkelt gang blev 
mange fra brandberedskabet sendt ind 
til Motrovicha, for at assistere det lokale 
brandvæsen. De havde svært ved at klare 
branden selv, men den kom under kon-
trol, da vores beredskab mødte op.

Bjærgnings- og Transportdelingen
Bjærgnings- og Transportdelingen er 
kompagniets ”vognmandsforretning”. 
De har kørt mange kilometer på det 
halve år. Hvor mange kilometer ved 
jeg ikke, men man kan bare begynde 
at lægge alle de ture sammen, hvor de 
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har også taget over i Camp Jelling, som 
er en af vores delingslejre. Godt at der 
ikke skete noget i den tid REP-delin-
gen var på vagt.

CISCENTER
CISCENTER gruppen er vores absolut-
te mindste enhed. De er blot fem mand, 
men det har ikke holdt dem tilbage i 
opgaver. Lejrens ”store mund”, vores 
højttaler system, som alle i lejren ger-
ne skulle kunne høre. De har lavet det, 
så lydniveauet er kommet op med 25 %, 
så nu kan man så også høre dette an-
læg i hele lejren. Da de alligevel skulle 
lave dette, har de samtidig afmærket alle 
højttalerne og sat det i system.

Efter et af de heftige tordenvejr, som 
Kosovo er kendt for, havde et lyn brændt 
en VSAT af. Det lyn var skyld i en udgift 
på den nette sum af 500.000 gode dan-
ske kroner, og en god del mandetimer 
for CISCENTER gruppen. Noget af en 
opgave for en enhed, som manglede 20 
procent af deres oprindelige personel. 

Til sidst skal det også lige nævnes, at 
de vandt to-mands beach volley turne-
ringen. Godt gået drenge.

Det har været en fornøjelse
Dette var blot en brøkdel af Stabskom-
pagniets arbejde det forgangne halve år. 
Der er lavet meget mere, men for ikke 
at trætte jer læsere, har jeg kortet det så 
meget ned, som muligt.

Som vores chef sagde, inden han sag-
de farvel til sit kompagni: ”I har arbej-
det godt og jeg er utrolig stolt af jeres 
flotte arbejde”. Jeg vil sige: ”Han over-
driver ikke” og jeg kan kun sige, at jeg 
selv er stolt af at måtte være med på det-
te team. Det har været en fornøjelse at 
arbejde med alle de personligheder, som 
et stabskompagni består af. Jeg glæder 
mig til at se jer alle igen derude.....!

Oversergent Palle Didriksen på CIMIC-
opgave. Han var en populær skikkelse 
blandt de lokale børn, som det jo tydeligt 
ses på billedet her.
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Så blev det tid igen. Det blev august, 
og dermed også tid til at indkalde et 
nyt	hold	værnepligtige	 til	Aalborg	
Kaserner.	 Cirka	 560	 nye	 soldater	
var 2 UDDBTN blevet varslet, men 
da alle var mødt og fordelt på hhv. 1 
og 2 HBUKMP var der omkring 240 
soldater i hver.

Optakten til uddannelsen startede al-
lerede 21. juli, da ti helt nye delingsfø-
rer (DF) skulle møde deres nye arbejds-
plads. 22. juli mødte alle sergenterne 
(SG).

Gennem uge 30 og 31 skulle 2 UDD-
BTN lægge grundstenene for en god og 
solid uddannelse gennem de næste fire 
måneder. Disse grundsten bestod blandt 

andet i at lære at håndtere de store grup-
per (GRP), som de nye SG nu skulle 
være førere for. Ikke just det der bliver 
praktiseret på sergentskolen, da man her 
skulle lære at føre en seks mands GRP. 
Men det er ikke vilkårene i HBU!! Med 
240 soldater i ét KMP med fem delin-
ger (DEL) hvori der er tre GRP, giver 
lidt hurtig hovedregning at der er ca. 
17 soldater i en GRP og 50 mand i en 
DEL. Men heldigvis har SG skolen gi-
vet de nye gruppefører (GF) en solid ud-
dannelse, så dette ”bare” er noget, der 
skal læres. 

Ligeledes blev de to uger også brugt 
til at ruste og ”omskole” de nye føre-
re til HBU og hvad man skal være op-
mærksom på heri. 

Konstabler som gruppeførere
Vi har i 2 UDDBTN ligeledes søsat et 
nyt tiltag, for at løse det problem, at hel-
ler ikke 2 UDDBTN/TRR har det per-
sonel, vi skal bruge. 

Derfor har man valgt at uddanne syv 
fra konstabelgruppen til at være grup-
peførere, disse er hovedsageligt lånt fra 
1 LOGBTN, der har været så behjælpe-
lige at støtte. Men jeg kan roligt sige, at 
vi er meget taknemmelige for dette ud-
lån, konstablerne og overkonstablerne 
gør et fantastisk stykke arbejde!

Tre dage i Hammer Bakker
Nu skriver vi uddannelsesuge fire for 
de nye soldater, det vil faktisk sige, at 

de nu har gennemgået en fjerdedel af 
hele deres uddannelse. Men de har først 
lige smagt på det, at være soldat. Dis-
se fire uger har vi brugt til at klæde de 
unge mennesker på til de næste måne-
der. Der er ingen tvivl om, at de får brug 
for det. 

Allerede i næste uge, tager vi på en 
tredages øvelse i Hammer Bakker, 
hvor de skal lære om det at være sol-
dat i mission. Her kører vi uddannelse 
i blandt andet bevogtning af en lejr, mo-
bilt checkpoint, house and area search 
samt meget andet! 

Det bliver en rigtig god uge, der slut-
ter af med, at vi får besøg af tidligere 
udsendte fra ISAF samt KFOR, der skal 
holde foredrag. 

En bred uddannelse
Senere i forløbet skal de over to omgan-
ge besøge Finderup øvelsesterræn samt 
til Thisted for at lære en del omkring 
hjælp til den øvrige del af samfundet. 

Alt i alt giver vi soldaterne en god 
bred uddannelse, der vil hjælpe dem et 
godt stykke på vej, enten om de vælger 
at slutte deres tid i Forsvaret til novem-
ber eller fortsætte og tage en udsendel-
se med 5 HRUKMP når det opstilles 
til december. 

Hvem mon der vinder?
Der skal selvfølgelig også være noget 
konkurrence!! Denne består som traditi-
on i hvem, der vinder idrætsdagen, samt 

Klar	til	fire	måneders	uddannelse

Af premierløjtnant J.H. Jensen, næstkommanderende i 2 HBUKMP/2. Uddannelsesbataljon (UDDBTN).

De nye værnepligtige kom fra hele landet. Her er det Nickie Glissmann fra Fyn, Lena Grønhøj fra Aalborg og Magnus 
Friis Søndergaard fra København.

Simon Bertelsen fra Lystrup ved 
Århus glæder sig til den kommende 
tid: ”Jeg skal lige se, om det er noget 
for mig, og i givet fald, så søger jeg 
om kontrakt”.
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hvem der løber med sejren på kontrol-
øvelsen til slut på holdet.
Idrætsdagen løber af stablen allerede i 
september måned, hvor vi skal kåre det 
bedste idræts KMP. Der var jo lidt po-
styr om hvem, der egentlig vandt sidste 
gang. 2 KMP vandt meget klart flest dis-
cipliner, men 1 KMP havde så mange 
anden- og tredjepladser, at de løb med 
pokalen for flest point. Nok en diskus-
sion, der aldrig bliver færdig imellem 
de to KMP ledelser…

Feltøvelsen sidder 2 KMP på, dog har 
1 KMP pokalen for bedste DEL. Men 
det bliver meget spændende at se, hvor-
dan fordelingen bliver på dette hold. 
(Personligt tror jeg selvfølgelig meget 
på 2 KMP!!!)

Jeg er dog meget sikker på, at når vi skri-
ver 28. november på kalenderen, vil alle 
mand i HBU delen af 2 UDDBTN kigge 
tilbage på en god tid!! Ledelsen og mel-
lemledere for et godt stykke arbejde! 

For de værnepligtige, der forlader os 
med en masse gode kammeratskaber og 
god personlig udvikling, og for dem der 
fortsætter med en god ballast, til når de 
skal over og uddannes som HRU solda-

”Jamen det er da helt fint, at I har en rygepolitik, selv om vi bliver lidt våde i 
det her møgvejr” siger Nickolai og Anders, der begge har meldt sig frivilligt. 
Nickolai Svendsen (tv.) er 19 år og kommer fra Sønderholm ved Nibe. Han har 
haft forskellige jobs, inden han nu vil prøve at blive udfordret her på Aalborg 
Kaserner.
Anders Nielsen på 22 år er fra Gjøl og er uddannet webprogrammør. ”Men 
nu trænger jeg til at komme væk fra skærmen og påregner faktisk at søge på 
sergentskole, hvis mine evner rækker så langt”.

”Der må kun ryges	udendørs”

ter og rigtig prøve kræfter med et job 
i Forsvaret. 

Alt tegner til at HBU hold august 2008 
bliver endnu en succeshistorie ved 2 
UDDBTN/TRR.

Selvom regnen ”stod ned i stænger”, 
var moralen helt i top hos de nye 
soldater, der her netop har fået 
udleveret deres ”arbejdstøj”, der 
heldigvis blev pakket i vandtætte 
plastikposer.
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Aalborg	by	var	 i	 sommer	vært	 for	
”International Miljøkonference for 
unge”. I den anledning stillede Aal-
borg Kaserner sine faciliteter til rå-
dighed for de ca. 300 unge mennesker, 
der deltog i konferencen, som løb af 
stabelen fra den 7. – 12. juli. 

Konferencen, der blev afholdt for 22. 
gang, arrangeres i samarbejde med den 
verdensomspændende miljøorganisati-
on ”Caretakers of the Environment In-
ternational (CEI).

Deltagerne repræsenterede 20 forskel-
lige nationer fra alle verdensdele. De 
blev indkvarteret og bespist på Hvorup 
Kaserne, hvilket var en stor udfordring 
for cafeteriapersonalet, der naturligvis 
måtte tage højde for de mange mad-kul-
turelle forskelle.

De unge mennesker tog aktivt del i de 
mange aktiviteter og workshops, der for-
trinsvis foregik i teorilokalerne på Hvo-
rup Kaserne. Så i ”den soldaterfri pe-
riode” var der alligevel masser af ”liv” 
på Kasernen.

Aalborgs borgmester, Henning G. 
Jensen, foretog den officielle åbning af 
konferencen, der fandt sted i en fyldt 
og flot pyntet gymnastiksal på Hvor-
up Kaserne. 

(PaS)

International Miljøkonference for unge

Aalborgs borgmester Henning G. Jensen og frue deltog i åbningsceremonien.

I forbindelse med Rebild festligheder-
ne 3.-5. juli afholdte Aalborg ”Ameri-
kanske Dage”. Her havde Forsvaret, 
Aalborg	Kaserner	og	Flyvestationen,	
i lighed med sidste år en mindre ma-
terieludstilling. 

Udstillingen var i år forstærket af Aal-
borg Forsvars- og Garnisonsmuseum og 
Trænregiments Soldaterforening.
Der var således også lidt gammelt mi-
litærgrej at kigge på. I år var udstillin-
gen placeret på Gl. Torv foran rådhuset, 

hvor pladsen blev delt med American 
Wheels Aalborg. Dette, og livemusik 
på den anden del af torvet, gjorde ud-
stillingen velbesøgt. 

Der var dog ikke plads til alle militæ-
re køretøjer på Torvet så Leopard II var 
hensat til Nytorv.

Udstilling i 
Aalborg
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Til dagligt uddanner vi de kommen-
de MP-detachementer til missioner-
ne i Kosovo og Afghanistan, men i uge 
23 tog vi fastansatte fra 2. Militær-
politikompagni et afbræk, så vi kun-
ne komme på adventure training tur 
til Norge. Stedet var Heidal Rafting 
Center ved Sjoa-elven beliggende ca. 
650 km fra Kristianssand.

Det var forventningsfulde folk, der man-
dag morgen mødte op foran kompagni-
bygningen, hvor snakken gik lystigt, om 
hvad hver enkelt havde pakket af grej 
og nødvendigt overlevelsesudstyr. En-
kelte erkendte glemte ting, som de så 
måtte leve uden – vi ville jo reelt set 
først se den rigtige civilisation igen om 
hele fire dage!

Måtte bremse for elgen
Kaffen blev brygget, den halve citron-
måne fundet frem, og der blev lavet kø-

rehold til de fire bus-letter. I alt var vi 
20 personer med tilhørsforhold til 2. Mi-
litærpoliti-kompagni, som tog af sted 
mod Norge. En flerfarvet flok af MP-be-
falingsmænd, forsyningshjælpere, mo-
tormekanikere og kontorhjælpere, såvel 
militæransatte som civile. 

Kursen blev sat mod færgen i Hirts-
hals og et dejligt stykke med dansk mo-
torvej blev hurtigt tilbagelagt – et styk-
ke, som mange meget hurtigt kom til at 
tænke tilbage på med længsel.

Færgeoverfarten forløb smertefrit, dog 
blev der lavet enkelte jokes om, at bil-
letterne var blevet booket forkert, og vi 
derfor skulle med den gamle langsom-
me færge i stedet for hurtigfærgen. 

Ved ankomst til Kristianssand blev 
snuden vendt mod Oslo og derefter de 
resterende 350 km mod Heidal. Nok ly-
der 650 km ikke af meget, og det hav-
de det nok heller ikke været, hvis man 
havde kørt på motorvej. Men dem, som 

har været på tur i Norge, kan bekræfte, 
at det norske vejnet ikke alle steder har 
dansk standard, og at strækninger med 
hastighedsbegrænsning 80 km/t næsten 
er de fineste forhold.

Omkring midnat nåede vi dog alle 
frem til Heidal, også køretøjet med 
oversergenterne og chefen, hvor bus-
lettens bremser var blevet testet mak-
simalt, da Norges eftersigende største 
elg var sprunget ud foran køretøjet midt 
i tusmørket.

Vi blev indkvarteret i en stor hytte 
med plads til alle, opdelt efter snorke-
niveau.

Grundig instruktion
Tirsdag var den første dag med vand-
aktiviteter og alle var spændte. Efter en 
kort instruktion fik vi udleveret alt det 
udrustning, som vi skulle bruge til en 
sjov dag på elven. Våddragt, rednings-
vest og hjelm var vigtigste ting, og der 

Det var vådt og vildt og meget koldt

Af militærpolitisergent Kristian Jørgensen, der her beretter om militærpolitiets tur til Norge.
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var udbredt glæde over, at raftingcen-
teret havde våddragter i størrelse dæk-
kende fra stor til meget stor. 

Da alle havde fået det nødvendige grej, 
kørte vi i bus ud til stedet, hvor vi skul-
le søsættes. En solid instruktion i de for-
skellige sikkerhedsprocedurer fik gjort 
os alle klar til at komme i bådene. 

Instruktionen var muligvis lidt læn-
gere end normalt, da der havde været et 
uheld med en russisk raftingbesætning i 
weekenden forud, hvilket nok også var 
årsagen til, at norsk TV2 kunne bru-
ge dumdristige danskere i en kæntring 
som baggrundsbilleder på en reporta-
ge herom.    

I begyndelsen af juni er der masser af 
smeltevand fra fjeldene i elvene og på 
enkelte steder kan det godt gå ret vold-
somt for sig. Elvene blev klassificeret 
med tallene fra 1 til 6. 1 er helt fladt vand 
og 6 er usejlbart. Instruktørerne oply-
ste om, at den første elv, som vi skul-
le stifte bekendtskab med p.t. ville bli-
ve klassificeret som en 3½.

Sjov og spændende udfordring
Bådene blev inddelt med seks-syv mand 
i hver inklusiv en instruktør/bådfører, 

der ville sidde bagest og give komman-
doerne. Det var vigtigt, at vi alle gjor-
de, hvad der blev sagt, så vi kunne sejle 
uden om de farligste steder, og dermed 
mindske risikoen for at kæntre.

Efter en dag, hvor størstedelen allige-
vel var en tur under, fordi båden væltede, 
var alle godt trætte og mere bevidste om, 
hvad udtrykket ”white water river raf-
ting” dækker over. Frokosten blev ind-
taget i det fri, og alle var glade for den 
varme ret, som vores instruktører hav-
de taget med til os.

Om eftermiddagen stod den på reb-
aktivitet med et såkaldt ”bridge swing”. 
Kort fortalt var der fastgjort et reb i den 
ene side af broen, som så var ført under 
neden på denne, og den anden ende af 
rebet blev så fastgjort til en sele, man 
havde på. Princippet var, at man krav-
lede ud over siden på broen og på in-
struktørens nedtælling gav slip, hvoref-
ter man svingede i et pendul som en stor 
gynge under broen. En sjov og spæn-
dende udfordring, som ikke alle var lige 
begejstrede for – men man gennemfør-
te dog!

Aftenen bød på hygge med grill fra 
vores instruktører, hvor rigeligt med kød 

til hver mand gjorde det ud for et solidt 
hovedmåltid. Til dessert var der grød af 
bær fra de norske fjelde med dertil hø-
rende mælk eller fløde.

Og så kunne vi også lige få en fyr-
aftensøl.

Hurtigere og vildere
Onsdag var sidste vanddag, og vi ven-
tede spændt på, hvad vores instruktø-
rer havde fundet frem til os. Alle havde 
en formodning om, at det skulle være 
hurtigere og vildere end dagen før, no-
get der dog ikke blev bifaldet i lige stor 
grad ved alle.

Tanken om at ryge i det 4-5 grader 
kolde vand (igen), samtidig med det bul-
drer og brager, og man har svært ved at 
holde hovedet oven vande, afskrække-
de nogle, og enkelte kom også med ud-
talelser om, at de hellere ville gå forbi 
de hårde passager, og så samles op ef-
terfølgende. Igen havde instruktørerne 

TV2 Norge: ”Bare de allertuffeste vovar seg yt i Sjoa, når vandfellingen er så 
stor som nu! 
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medbragt et varmt middagsmåltid til os, 
som blev indtaget efter en længere pad-
letur på relativt fladt vand, hvor vi hav-
de rutineret de procedurer, vi lærte da-
gen forinden – alt tegnede fortsat på, at 
det ville blive en smule vildere. 

Instruktørerne nævnte klassifikations-
grader omkring 4 og enkelte steder 4½, 
og muligvis gjorde denne chokerende 
melding, at en unavngiven oversergent 
i forbindelse med frokosten fik sat sig i 
en ordentlig dynge af elglort. Han beva-
rede dog roen, og efter adskillelige ud-
sagn om, at ”det var for ulækkert” og 
”så lige midt i maden”, svarede vedkom-
mende afdæmpet tilbage, at ”nu skulle 
vi alle lige slappe af, for det var jo bare 
sammenpresset tørret græs!”. Så var vi 
klar til bådene!

Derefter sejlede vi af sted til det, som 
viste sig at skulle være dagens oplevel-
se. I næsten en time stod det på hårdt 
fysisk arbejde for at komme fri af og 

uden om forskellige slugter og hvirvler i 
vandet, og hastigheden siges til tider, at 
have været oppe på 12 km/t i gummibå-
dene, som er noget stærkere end det ly-
der. Vel og mærke, da det samtidig gik 
op og ned, og bådene flere gange ind-
tog flere hundrede liter vand.

Alle blev dog i bådene, og dem, der 
tidligere havde haft ”lidt uro i maven”, 
havde vist allerede glemt dette, da vi at-
ter stod på land med en befriende latter. 
Afventende næste udfordring, busturen 
hjem til raftingcentret med den langhå-
rede storskæggede canadiske buschauf-
før, der på udkørslen samme dag allere-
de havde haft to mindre påkørsler.

Vi kom dog hele hjem til raftingcen-
tret, hvor madmor stod klar med god 
og solid aftensspise. Aftenen gik med 
at ryste løgnehånden og få en fyraftens-
øl omkring et bål. 

Torsdag var store afrejsedag med nød-
vendig afgang kl. fire om morgenen for 

at nå færgen. Da vi nåede Kristianssand 
midt på eftermiddagen, var der lige tid 
til et kort besøg rundt i byen, før det 
var ombord på færgen med kurs mod 
Danmark.

En god arbejdsplads
Sådan en tur bekræfter, at Forsvaret er 
en af Danmarks bedste arbejdspladser. 
Når jeg fortæller mine civile venner 
og bekendte om oplevelserne og hvil-
ke muligheder, jeg ellers har, kigger de 
med store øjne og siger, ”at det hele er 
snyd”. 

Så den dag, når jeg næste gang står 
som MP ér med vores laserhastigheds-
måler ved en dødssyg landevej i Oksbøl, 
hvor det både blæser og regner, og alle 
kigger skævt til en, så vil jeg huske på 
en rigtig god tur til Norge, hvor vi kom 
tættere på hinanden og ydermere fik set 
andre sider af hver mand (m/k), som vi 
arbejder sammen med i det daglige. 

White Water River Rafting



14 TRÆNSOLDATEN nr. 3 • 2008

Redaktionen har bedt chefen for Det 
Lokale Støtteelement på Aalborg Ka-
serner (LSEAAL), Flemming Ro-
senskjold, om at give en status på de 
mange	tiltag	samt	bygge-	og	anlægs-
projekter, der p.t. er sat i værk, eller 
er i støbeskeen i Garnisonen. 

  
Forsvarets kantinevirksomhed
Vedrørende Forsvarets Kantinevirk-
somhed kan det nævnes, at pilotpro-
jektet ”Sund mad” indtil videre fort-
sætter med buffeter for såvel morgen, 
frokost og aften. Aalborg Kaserner er 
stadig det eneste tjenestested i Danmark, 
der er omfattet af ordningen. Prisen er 
ændret lidt, idet prisen er steget fra kr. 
5,00 til kr. 5,50 for 100 gram. Vi er me-
get glade for den tilbagemelding vi får 
fra vore kunder, idet der stort set kun 
er tale om roser. 

Ordningen med gratis frugt og kaffe/
the ser på nuværende tidspunkt ud til at 
køre fornuftigt. Dog skal det ikke være 
nogen hemmelighed, at vi bruger man-
ge ressourcer på håndteringen af frug-
tordningen, herunder de arbejdsmiljø-
mæssige omstændigheder, hvorfor vi p.t. 
evaluerer disse forhold. 

Såfremt denne evaluering har indfly-
delse på frugtordningen, vil dette blive 
informeret ud til brugerne.  

Kørselselementet
Vi har nu endelig langt om længe mod-
taget de sidste syv helt nye køretøjer, 
således at vi nu er oppe på den kapaci-
tet af administrative køretøjer, som vi 
er normeret med. Det der p.t. henstår 
er, at vi fra Forsvarets Materieltjeneste 
mangler at få procedurerne for erstat-
ningskøretøjer for hhv. kasserede kø-
retøjer, herunder smadrede og udtjen-
te køretøjer. 

Status vedrørende 
igangværende renoveringer
Bygning 8/NUK: Selve renoveringen af 
bygningen er tilendebragt. Dog mang-
ler de omkringliggende udendørsarealer 
at blive gjort helt færdige. Bl.a. mang-
ler pladsen foran bygningen at blive fær-
diggjort, hvor der skal placeres kunst. 
Nuværende parkeringsplads langs byg-
ningen skal udvides med én meter, samt 
manglende planering og såning af græs 
på det store areal. 
Pavilloner/NUK: De tre kontorpavillo- ner til 1. Logistikbataljon (1 LOGBTN) 

er stort set færdig. Der mangler bl.a. ind-
læggelse af vand til rengøring samt over-
dækning langs bygningen.

Arbejdet med opstilling af to kontor-
pavilloner til Militærpolitistationen er 
gået i gang.

Bygning	7/NUK:	Ombygningen af det 
tidligere grillafsnit til et selvstændigt 
spiseafsnit er nu færdig. Spiseafsnittet, 
der kan rumme 60 personer, skal anven-
des til bl.a. afholdelse af internatkursus 
og til brug for det faste personel.

BYG 36/HVK: Der etableres fælles 
vedligeholdelses- og kontorfaciliteter til 
Køreskolen Nordjylland og LSEAAL.

BYG 51/HVK: Der etableres kompo-
nentværksted til Værksted Danmark.

Der sker noget over det hele
- og det kan vi være stolte af

Der foretages jordbundsprøver til 
brug for den kommende kloakering.
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BYG 55/NUK: Det eksisterende våben-
værksted udvides med et nybyggeri på 
72 kvadratmeter.

BYG 36, 51 og 55 vil blive overdraget 
ultimo 2008.

BYG 13/NUK: Renoveringen af byg-
ningen er gået i gang. Bygningen skal 
anvendes af 1 LOGBTN.

BYG 20/HVK: Hele bygningen (18 væ-
relser) renoveres således, at alle værelser 
får eget bad og toilet samt TV.

BYG 26/HVK: Resten af bygningen (8 
værelser) renoveres således, at alle væ-
relser, i lighed med de 10 øvrige væ-
relser i bygningen, får eget bad og toi-
let samt TV.

Status vedrørende 
kommende projekter
Kloakering og separering. Omhandler 
såvel NUK som HVK. Projektbeskri-
velse er godt i gang. Opstart af projek-
tet forventes efterår 2009 og vil være 
tilendebragt efteråret 2010.

Brand-, rednings- og miljøplads: Der 
etableres nedfiringshuse, stormskade-
bygning samt klimaskærm (kold hal til 
instruktion m.v.).

Projektet starter op i september 2008 
og vil være færdig februar 2009.

Nærkamphus i TN: Projektet går lige-
ledes i gang i september 2008. Projek-
tet er desværre blevet barberet, idet kli-
maskærmen samt tilkørslen til området 
grundet økonomi er udgået af projek-
tet.

Projektgruppe indkvartering: Under 
FBE er der nedsat en projektgruppe ind-
kvartering, hvor bl.a. jeg selv er med-
lem. Dette er en del af ”Bedre hverdag”, 
der bl.a. skal være med til at tiltrække 
og fastholde personel til forsvaret. I den-
ne fase er syv projekter, der løber over 
tre år (08 – 10).

Projekt 1. Udskiftning af inventar på 
kvarterer og belægningsstuer. Kr. 123 
mil. (Kr. 4.1 mil.) Tallene i parentes er 

beløbene som Aalborg Kaserner er stil-
let i udsigt at skulle anvende på pro-
jekterne.

Projekt 2. Hovedrengøring af kvarte-
rer og belægningsstuer. Kr. 4 mil. (Kr. 
756.000).

Projekt 3.Trådløs internetadgang i ind-
kvarteringsfaciliteter. Kr. 3 mil. (Kr. 
600.000). Etableres på belægningsstu-
er og kvarterer.

Prioritering af projekt 1 og 3:
HRU personel
Kvarterer udlejet til fast personel.
HBU personel.
Skoler.
Kvarterer, der anvendes af personel 

på tjenesterejser.
Projekt 4. Installation af elektronisk 

briknøglesystem til belægningsstuer. 
Kvarterer er ikke omfattet. Kr. 6.000 pr. 
dør. Uskiftes i takt med nedslidning.

Projekt 5. Etablering af TV incl. ud-
videt programpakke. Kr. 11 mil. (Kr. 
916.000).

Projekt 6. Etablering af do. I skyde-
lejre. Kr. 1.7 mil.

Projekt 7. Etablering af FIIN i indkvar-
teringsbygninger (skole/kursus og tjene-
sterejser). Kr. 3 mil. (Kr. 100.000).

Aalborg Kaserner er omfattet af pro-
jekterne 1, 2, 3, 5 og 6. Projekt 4 er selv-
finansierende.

Vi kan være lidt stolte over, at Aal-
borg Kaserner er en slags model for øv-
rige, idet den måde vi har valgt at ind-
rette de nyrenoverede kvarterer (BYG 
25 og 26) på Hvorup Kaserne, danner 
baggrund for de indkøb der nu skal 
foretages af forsvaret. Endvidere er vi 
blevet udpeget som pilotprojekt for ”Fi-
bernet”, som bl.a. handler om fremfø-
ring og etablering af internet, TV, INFO 
kanaler, IP telefoni m.v. 

Hvornår de enkelte projekter løber af 
stablen afhænger bl.a. af de udbudsfor-
retninger, der skal foretages. Vedrøren-
de inventar til indkvartering kan det op-
lyses, at udbudsmaterialet i nær fremtid 
udsendes. Indkøb af inventar vil således 
tidligst kunne blive foretaget i novem-
ber/december 2008. Sideløbende med 
udskiftning af inventar skal kvartererne 
males og nogle bygninger renoveres.

Modernisering af skydebaneanlægget, 
herunder opgradering af GSIM: Arbej-
det er på nogle områder indledt. Det er 
et projekt der løber over de næste fire 
til fem år, hvor der i alt vil blive inve-
steret ca. kr. 85. mil.    

Renoveringen af de gamle udlejningskvarterere på Hvorup Kaserne er i fuld 
gang, og inden årsskiftet er de alle bragt op på hotellignende standard.



I	forbindelse	uddannelse	af	styrkerne	
til Kosovo og Afghanistan bliver der, 
forud for udsendelsen, afholdt store 
og realistiske øvelser i Oksbøl øvel-
sesterræn. I den forbindelse spiller 2. 
Brigades Sminkecenter en central rol-
le, da det er dem, der forestår smink-
ningen af forstilt sårede.

- Og denne proces kræver faktisk en hel 
del ud over det sædvanlige, siger chefen 
for sminkecenteret, Kim Nielsen. ”Det 
er absolut ikke hvem som helst, der har 
evnerne til at se billeder af diverse skud-
sår fra den virkelige verden og så, med 
modellervoks, maling og diverse smin-
kecremer, ”bygge” et lignende skudsår 
op på en figurant”. 

”Vi har haft mange – rigtig mange – 
sminkører gennem ”butikken” de sene-
re år, og en sjælden gang kommer der 
så et naturtalent, der bare ka’ det der, 
siger Kim, og sådan én har vi faktisk 
fundet her”, siger han, mens han glad 
kigger over på den unge pige, der net-
op er ved at færdiggøre et vådeskud på 
en soldat. 

Et talent ud over det sædvanlige
”Det kan da være, du kender hende”, si-
ger han. ”Hun hedder Mette Ovesen, er 
konstabel og kommer fra Aalborg, hvor 
hun er tjenestegørende ved Sanitetskom-
pagniet i 1. Logistikbataljon. Og hun er 
et talent helt ud over det sædvanlige”

”Vi plejer jo ellers at trække på for-
skellige hjemmeværnsfolk, men da de 
alle havde meldt forfald, spurgte vi rundt 
i brigadens enheder, om der evt. var nog-
le, der kunne tænke sig at prøve. Og 
her var Mette så én af dem – og heldig-

vis for det”, siger han med et veltilfreds 
glimt i øjet.

Spændende og interessant 
Mette er til daglig sygehjælper og un-
der uddannelse til ambulancemand. 
”Det har været et kærkomment afbræk 
i hverdagen og samtidig meget interes-
sant og spændende”, siger hun. ”Jeg har 
set mange billeder fra den virkelige ver-
den, der – selvom de kan være temmelig 
ulækre – giver os de bedste forudsæt-
ninger for at lave så realistisk en smink-
ning som muligt. Vi har lavet mange for-

skellige sminkninger lige fra skudsår og 
torturofre til hundebid, voldtægtsofre og 
aborterende kvinder”, siger hun. 

”Det giver også et helt andet og me-
get lærerigt indblik i reelle skader”, si-
ger hun. ”Og det er måske fordi, jeg er 
ret god til at tegne, at det egentlig fal-
der mig så nemt at ”sminke”. Og selv-
om jeg næsten har arbejdet i døgndrift, 
vil jeg da meget gerne melde mig som 
”sminkøse” en anden god gang, siger 
Mette, mens hun færdiggør det særde-
les naturtro vådeskud.

(PaS)
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Sminkningens 
svære 
kunst
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Medalje 
for tapperhed

Det er nu anden gang forstanderpar-
ret Solveig og Leif Hove Nielsen er ble-
vet besmilet med en pæn pengegave 
fra Tuborg Fonden, denne gang med 
20.000 kroner. 

Pengene var på forhånd øremærket til 
et 42” fladskærms TV, men med yderli-
gere et godt sponsorat, i form af en ra-
bat på 10.000 kroner fra Calamus Dan-
mark i Aulum, kunne der blive til hele 
to fladskærms TV, som allerede er op-
sat og taget i brug i to af soldaterhjem-
mets stuer.

Calamus sælger alt indenfor AV ud-
styr og er Skandinaviens største inden 
for denne branche.

Det er godt og vel to år siden forstan-

derparret overtog KFUM Soldaterhjem 
og dengang trådte Tuborg fonden også 
til med et pænt beløb, så de gamle møb-
ler kunne udskiftes til nogle tidssvaren-
de møbler.

Det går nemlig godt på soldaterhjem-
met, hvor omsætningen er støt stigen-
de og Solveig og Leif er ikke i tvivl om, 
at et godt samarbejde med Aalborg Ka-
serner og et moderne soldaterhjem gør, 
at mange af soldaterne bruger en del af 
deres fritid på soldaterhjemmet sammen 
med kammeraterne.

Forleden var der en lille ceremoni på 
soldaterhjemmet, hvor Ole Bager fra 
Tuborg Fonden, overrakte forstander-
parret checken på de 20.000 kroner i 

overværelse af bl.a. salgschef John Lis-
bjerg, Calamus Danmark, og chefen for 
Aalborg Kaserner oberst Christian Mol-
lerup Schmidt.

Soldaterhjemmet	fik	penge	
fra Tuborg Fonden

Sergent René Houbak Rasmussen og 
konstabel	Martin	Bødker	fik	Forsva-
rets Medalje for Tapperhed for deres 
indsats i Helmand-provinsen i Afgha-
nistan.

Da chefen for Hærens Operative Kom-
mando, generalmajor Poul Kiærskou, 
den 28. august, besøgte Aalborg Ka-
serner, benyttede han lejligheden til 
at overrække to tapperhedsmedaljer 
til henholdsvis sergent René Houbak 
Rasmussen fra 1. Logistikbataljon og 
tidligere konstabel Martin Bødker fra 
Terndrup.

I motivationen for tildelingen af 
medaljerne står der:

”Medaljerne tildeles for heltemodig og 
tapper indsats den 29. november 2007, da 
René og Martin, under kamphandlinger 
med Taleban i Helmand-provinsen i 
det sydlige Afghanistan, bevægede sig 
frem for at yde førstehjælp til sårede 
kammerater.

Fjenden beskød kraftigt det område, 
hvor René og Martin sammen bevægede 
sig frem for at komme de sårede til 
undsætning. Under denne søgen frem 
passeredes åbent terræn, som fjenden 
havde stor mulighed for at beskyde, og 
samtidig var støtten fra egne styrker 
utilstrækkelig. Den ydede førstehjælp 
til de sårede var eksemplarisk.

Den ekstraordinære, uegennyttige, 
modige og tapre indsats blev gennemført 
ufortøvet og uden opfordring og med 
en tydelig erkendt fare for eget liv og 
førlighed ved at trænge frem for at hjælpe 
sårede kammerater.”

Ved overrækkelsen af medaljerne 
sagde generalmajor Poul Kiærskou til 
de to medaljemodtagere: - Dette er en 
indsats, I med rette kan være rigtig stolte 
af. Jeres handlinger tjener både jer, jeres 
enheder og hele Trænregimentet til 
ære. Den viser også med al tydelighed, 
at der på kamppladsen er et behov for 
veluddannede sanitetsenheder og det 
soldatermæssige håndværk. Det ved jeg, 
I har fokus på her på stedet, og René og 
Martins indsats er et fornemt udtryk 
for det. Endnu engang et stort til lykke, 
sluttede chefen for Hærens Operative 
Kommando.

Martin Bødker og René Houbak Rasmussen med de velfortjente medaljer.

Ole Bager overrækker her checken til 
Solveig og Leif.



Annonce 

Vestergaard

Af Henrik Vinther, AKIF’s cykeludvalg og holdkaptajn for AKIF 1 under Nordjylland Rundt.
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Fantastisk	flot	cykelresultat

AKIF - din idrætsforening orienterer 

Lørdag	den	16.	august	deltog	24	ryt-
tere fra Aalborg Kaserners Idræts-
forening	i	Nordjylland	rundt	på	125	
km ruten. 

Der var i alt 700 deltagere på denne rute 
og målsætningen for holdet var en gen-
tagelse af sidste års førsteplads i hold-
konkurrencen. Dette lykkedes, da AKIF 
team 1 kørte de 125 km (reelt 130 km) i 
tiden tre timer og 20 minutter. 

Holdet skulle have otte ryttere i mål 
indenfor ét minut for at deltage i hold-

konkurrencen og med 11 mand i mål i 
tiden 3.20 lykkedes dette til fulde. Med 
på holdet var bl.a. den tidligere verdens-
mester i boksning Michael Rask, der nu 
er en ivrig cykelmotionsrytter i AKIF. 
Tiden var i øvrigt ny rekord for løbet 
og svarer til en gennemsnitsfart på den 
gode side af 39 km/t. 

Kom og vær’ med
De næste udfordringer for cykeludvalget 
bliver den ugentlig mountainbike cykel-
tur til Hammer Bakker. Vi mødes hver 

torsdag kl. 14 og kører samlet til Ham-
mer Bakker hvor vi træner ca. 1½ time 
på en fast rute. Der er plads til alle, idet 
vi deler os op i flere hold efter dags-
form og niveau. Eneste krav er, at du 
har en MTB (Mountainbike) og en cy-
kelhjelm. Disse kan evt. lånes ved hen-
vendelse til ADMBM 1 LOGTBN eller 
ved 2 UDDBTN. 

I løbet af efteråret deltager udvalget 
i den nord- og midtjyske vintercup i 
mountainbike orientering. Mere om det-
te, når de endelige datoer er på plads.



PERSONELNYT

Ridderkorset af 1. grad af 
Dannebrogordenen
Oberstløjtnant H.U. Sørensen blev fra 
6. juli 2008 benådet med Ridderkorset 
af 1. grad af Dannebrogordenen.

Fortjenstmedaljen i Sølv
Seniorsergent G.H. Pedersen blev pr. 6. 
juli 2008 benådet med fortjenstmedal-
jen i Sølv.
Overkonstabel-1 Bent Emil Andersen 
blev pr. 6. juli 2008 benådet med For-
tjenstmedaljen i Sølv.

Mogens “Gusse” Gustafson.

Udnævnelse
Premierløjtnant T.J. Bergenstoff til kap-
tajn pr. 11. juli 2008. 
Premierløjtnant M. Nielsen til kaptajn 
pr. 11. juli 2008. 
Premierløjtnant R. Broberg til kaptajn 
p. 11. juli 2008. 
Kadet B.V. Andersen til premierløjtnant 
pr. 26. juni 2008.
Kadet B.L. Nielsen til premierløjtnant 
pr. 26. juni 2008. 
Kadet R.C.A.G. Sander til premierløjt-
nant pr. 26. juni 2008. 
Kadet R.H. Ebak til premierløjtnant pr. 
26. juni 2008. 
Kadet J.L. Bligaard til premierløjtnant 
pr. 26. juni 2008. 
Kadet T.R. Pedersen til premierløjtnant 
pr. 26. juni 2008. 
Kadet D.O.S. Olsen til premierløjtnant 
pr. 26. juni 2008. 
Kadet M.H. Simonsen til premierløjt-
nant pr. 26. juni 2008. 
Kadet H. Østergaard til premierløjtnant 
pr. 26. juni 2008. 
Kadet P.W. Ibsen til premierløjtnant pr. 
26. juni 2008. 

Pensionering
Kaptajn T.E. Hansen, 31. juli 2008. 
Ejendomsservicetekniker Mogens Gu-
stafson 1. september 2008.
Ejendomsservicetekniker Arne P. Brans-
borg, 1. juli 2008. 

Tjenestemandsansættelse
Seniorsergent J.P.Q. Hansen, 1. juli 
2008. 

Oberstløjtnant H.U. Sørensen.

Overkonstabel Kenneth Jacobsen.

25 års jubilæum
Overkonstabel-1 Hans Aage Elley, 1. 
august 2008. 
Overkonstabel-1 Tony Rud Jensen, 1. 
august 2008.
Overkonstabel-1 Kenneth Jacobsen, 1. 
august 2008. 
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Trænregimentet / Jyske Trænregiments
Soldaterforening

www.trainsoldat.dk

Soldaterforeningens	fugleskydning
I et godt og rationelt samarbejde mel-
lem Dronningens-, 10 Regiments- og 
Trænregimentets soldaterforeninger 
blev	årets	Fugleskydning	afviklet	på	
skydebanerne	ved	Lindholm	Høje.

Flere end 100 veloplagte skytter havde 
valgt at bruge en pragtfuld solbeskin-
net søndag sammen med familie, ven-
ner og kolleger for sammen at få pud-
set skydefærdighederne af.

Arrangementet startede med den gam-
le fuglekonges ankomst kl. 10.00. Efter 
fuglekongen havde hilst på de fremmød-
te startede skydningen på fuglen. 

Der var desuden sideløbende skydnin-
ger blandt andet for kvinder og børn.  

Skydningen blev stoppet ved mid-
dagstid og den medbragte madkurv 

blev fortæret. 
Ca. kl. 1500 afsluttedes fugleskyd-

ningen med kåringen af den nye fugle-
konge. Fuglekongen for det nye år blev 
formanden for 10. Regiments Soldater-
forening, Lars Erik Christensen. 

Alt i alt en god dag. Vejret var, som 
planlagt: Solskin og varme hele da-
gen! 

Den nye fuglekonge, Lars Erik 
Christensen.
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Trænregimentet/Jyske	Trænregiments	Soldaterforening	
indkalder hermed til ordinær generalforsamling

lørdag den 8. november 2008 kl. 13.00

i	Messen	på	Hvorup	Kaserne,	bygning	29.	

Dagsorden jf. vedtægterne.

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest d. 3. november 2008.

Foreningen vil efter generalforsamlingen være vært ved et mindre traktement.

Pbv.

Bent Frisk
formand



DE AKTIVE FORENINGER PÅ AALBORG KASERNER
og

FORSVARSBRØDRENE

afholder

STORT BANKOSPIL
ONSDAG DEN 5. NOV 2008

kl. 19.00
i cafeteriet på Nr. Uttrup Kaserne

Der er traditionen tro store gevinster på højkant:

De aktive foreninger på Aalborg Kaserner består af:
Dronningens Livregiments Soldaterforening - Trænregimentet/Jyske Trænregiments Soldaterforening -

10. Regiments Soldaterforening - Aalborg Kaserners Idrætsforening - MP-foreningen - Messen på Hvorup Kaserne

Dørene åbnes kl. 18.00

Der vil være mulighed for at købe 
brød og kaffe, øl og sodavand.

Ænder -  vin - chokolade - 
kaffe o.m. mere
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Aurich Kaserne

Den Danske Brigade i Tyskland
TRÆNSOLDATEN bringer nye afsnit om Brigaden og Aurich Kaserne. Af pens. major Palle Olesen.

Trekanten Wilhelmshaven – Oldenborg 
– Emden var det område i Østfrisland 
englænderne havde udset sig til place-
ringen af den danske brigade. Kaser-
nerne i Wilhelmshaven, Jever, Aurich 
og Varel kunne straks stilles til rådig-
hed og der kunne anvises en god plads 
til den danske brigadestab i Bad Zwi-
schenahn, 25 km vest for Oldenborg.

Østfrisland er et område i delstaten 
Nedersaksen i det nordvestlige Tysk-
land med grænser til Holland, Nordsø-
en, Slesvig-Holsten og Hamborg, også 
kaldet Aurich- halvøen.

Englænderne afviste således det dan-
ske ønske om at placere brigaden umid-
delbar syd for floden Elben, der har sit 
udspring i den Tjekkiske republik og 
løber gennem Tyskland, forbi Dresden 
mod nord og passerer Hamburg, før den 
når Nordsøen nær Cuxhaven.

Under forudsætning af at området 
Wilhelmshaven – Oldenborg – Emden 
blev godkendt af den danske regering, 
blev der på det første møde med eng-
lænderne truffet aftale om at en dansk 
kommission på ca. 30 mand, under le-
delse af generalmajor R. Allerup, skul-
le ankomme til området omkring den 1. 
marts 1947 for at indlede de nødvendi-
ge forhandlinger og for at rekognosce-
re i området.

Regeringen godkendte englændernes 
forslag til brigadens placering i Østfris-
land og den 4. marts 1947 ankom kom-
missionen til Oldenborg, hvor den ind-
kvarterede sig på Fischers hotel, der var 
beslaglagt af de engelske styrker.

På det indledende møde den 5. marts 
1947 på kasernen i Oldenborg var alle 
kommissions medlemmer tilstede tilli-

ge med en repræsentant for rhinarme-
en, oberst Bracy Crey og en repræsen-
tant for 7th Armoured Division, oberst 
Grenwood. 

På mødet meddelte briterne overra-
skende at den danske brigade alligevel 
ikke kunne få kasernerne i Bad Zwi-
schenahn og i Wilhelmshaven, da de en-
gelske enheder på disse kaserner, ikke 
kunne flyttes.

General Allerup beklagede omgående 
dette forhold, men at man nu ville rekog-
noscere for mulighederne af at placere 
de danske styrker under mere indskræn-
kede forhold i det tildelte område.

Rekognosceringen viste at brigadesta-
ben kunne indkvarteres på en kaserne i 
Jever sammen med 11. bataljon. 

Der var plads til 9. regiments stab samt 
10. bataljon, et ingeniørkompagni og en 
opklaringseskadron i Aurich. Fra marts 
1946 havde gardehusarregimentet for-
meret en stabseskadron og en opkla-
ringseskadron, som skulle indgå i en 
dansk besættelsesstyrke i Tyskland. 

Betegnelsen opklaringseskadron blev 
her for første gang anvendt i Danmark. 
Eskadronen i Tyskland blev hyppigt ud-
skiftet, dels for at fordele byrderne lige-
ligt på det faste personel og dels fordi 
eskadronerne fik en fremragende ud-
dannelse under opholdet i Tyskland.

Eskadronerne var næsten konstant på 
øvelse med primært norske og engelske 
enheder på de store øvelsespladser ved 
Paderborn og Sennelager. 

Eskadronen blev opstillet efter engelsk 
forbillede og med engelsk køretøjer og 
rådede over små to-mands spejdervogne 
med maskingevær, 7 tons Humber pan-
servogne med 37 mm kanon og maskin-
gevær samt 18 tons tunge Staghound 

panservogne med 75 mm kanon.
1. bataljon blev placeret på kasernen i 

Varel, hvorimod der ikke fandtes nogen 
mulighed for at placere artilleriafdelin-
gen hensigtsmæssigt, nu hvor kaserner-
ne i Bad Zwischenahn og Wilhelms-
haven ifølge englænderne ikke var til 
rådighed.

Kommissionen besluttede allerede på 
dette tidspunkt af praktiske grunde at 
navngive de enkelte kaserner efter den 
by eller lokalitet der husede etablisse-
mentet og ikke lade sig friste til at an-
vende de enkelte rekognoscenters mere 
eller mindre fantasifulde forslag og hel-
ler ikke anvende de pompøse tyske nav-
ne. Dette forhold ændredes ikke i de to 
år brigaden var i Østfrisland.

I Bad Zwischenahn, hvor englænderne 
i første omgang foreslog danskerne at 
oprette brigadestaben, var der i et loka-
le på Seehotel Fährhaus med den bed-
ste udsigt over søen, ophængt et træpa-
nel med følgende inskription:

In this room on 5 May 1945, conse-
quent on the capitulation of the Ger-
man Forces in N.W. Europe, Lt-Gen 
G.G. Simonds, G.O.C. 2 Cdn Corps, 
in the presence of Div Commanders 
and Senior Staff Officers of the corps 
met Gen. der Infanterie Erich Strau-
be and issued orders for the surrender 
of all German land, sea and airforces 
in North Friesland.

(Som følge af de tyske styrkers kapitula-
tion i Nordvesteuropa mødtes den kom-
manderende general for 2. canadiske 
korps, generalløjtnant G.G. Simonds, 

Resume: Brigadechefen, generalmajor Richard Allerup, flyver til Tyskland i februar 1947 for at 
forhandle med chefen for the British Army of the Rhine om den danske brigades placering.
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med infanterigeneral Erich Straube den 
5. maj 1945 i dette lokale og gav, i over-
værelse af divisionsgeneraler og leden-
de stabsofficerer ved korpset, direktiver 
for overgivelsen af alle tyske land-, sø-, 
og luftstyrker i Nordfrisland).

Denne ”delkapitulation” var i øvrigt ko-
ordineret med de tyske styrkers kapitu-
lation i Holland, hvor chefen for 1. ca-
nadiske korps, generalløjtnant Charles 
Foulkes, på samme tidspunkt i byen Wa-
geningen på Hotel de Wereld (hotel ver-
den) dikterede overgivelsesbetingelser-
ne til chefen for besættelsesstyrkerne 
i Holland, den tyske general Johannes 
Blaskowitz.

Placeringen af artilleriet i Aurich sam-
men med 9. regiments stab og en batal-
jon(+) blev opgivet på grund af kaser-
nens mangelfulde og ødelagte sanitære 
installationer, der ville blive yderlige-
re belastet ved artilleriafdelingens ind-
kvartering. 

Yderligere et argument for ikke at ind-
kvartere artilleriet på Aurich kaserne 
var de meget begrænsede værksteds- og 
garagefaciliteter.

På et møde den 9. marts 1947 meddel-
te general Allerup de britiske forhand-
lere, at hvis der ikke blev stillet yderli-
gere kasernekapacitet til rådighed i det 
tildelte trekantområde Wilhelmshaven 
– Oldenborg – Emden, måtte han fore-
slå den danske regering at artilleriet for-
blev i Danmark, indtil der blev skaffet 
mere kaserneplads i området. 

Herefter fortsatte nogle af kommis-
sionens medlemmer detailrekognosce-
ringen på kasernerne i Aurich, Jever og 
Varel efter de udarbejdede belægnings-
planer og styrketal med den opgave at 
anvise afdelinger og underafdelinger 
indkvartering og administrationsloka-
ler, placere messer og velfærdsfacilite-
ter, samt rekognoscere for skydebaner 
og øvelsespladser i tilknytning til ka-
sernerne.

Overtagelse af klubber og hoteller i de 
respektive garnisonsområder blev for-
handlet på plads af kommissionens in-
tendanturofficerer. Englænderne ville 

ikke overdrage deres officersklubber 
i området til danskerne, hvorimod det 
lykkedes at få tilsagn om overdragelse af 
mandskabs- og underofficersklubber.

Den 10. marts 1947 forlod general Al-
lerup kommissionen med sin egentlige 
stab for at føre forhandlinger direkte 
med den engelske 7th Armoured Divi-
sion i Soltau. Den danske brigade skul-
le underlægges denne division ved an-
komst til Tyskland.

Overtagelsen af hospitalet i Oldenborg 
blev ikke forhandlet på plads i første 
omgang, idet englænderne var meget 
utilbøjelige til at give det danske læge-
korps rådighed over hele eller dele af 
det beslaglagte og benyttede Schutzstaf-
fel- (SS) hospital i Krayenbrück ved Ol-
denborg.

Nye forhandlingerne om hospitals-
spørgsmålet fandt senere sted, idet 
Stabslæge J. Hempel-Jørgensen blev 
sendt på en ny tjenesterejse til Tysk-
land for sammen med BAOR ś leden-
de læge at finde en for begge parter til-
fredsstillende løsning.

Forhandlingerne om delingen af et 
andet beslaglagt hospital i byen Sande, 
indrettet som flygtningehospital, gav in-
tet resultat. Blandt andet måtte man ved 
en deling af dette hospital mellem de en-
gelske og danske styrker tillige stille den 
fælles operationsstue til rådighed for pa-
tienter fra en stor flygtningelejr i områ-
det. Placeringen i Sande lå ellers yderst 
centralt for brigadens garnisoner.

Forhandlinger om hvilket hospital den 
danske brigade skulle overtage endte 
med at englænderne og danskerne ene-
des om at dele det store centralhospital 
i Krayenbrück ved Oldenborg. Læge-
korpset overtog endda hovedparten af 
hospitalet og kun en mindre fløj blev for-
beholdt englænderne. En af ulemperne 
ved driften af det delte centralhospital 

i Oldenburg var imidlertid at der ikke 
kunne etableres en tilstrækkelig kontrol 
med færdselen af civile på det store om-
råde, hvilket gav sig udslag i omfatten-
de tyverier fra hospitalet.

Det danske lægekorps havde rådig-
hed over hospitalet i perioden fra juni 
1947 til den 26. september 1949, hvor 
de sidste danske patienter på hospita-
let blev overflyttet til garnisonssygehu-
set i Jever.

Lad artilleriet få Aurich kaserne og pla-
cer en af jeres bataljoner på Norderney! 
- Dette forslag fremkom Generalmajor 
J. H. Roberts med under de fortsatte for-
handlinger i Soltau vedrørende at finde 

en egnet garnison til den danske artil-
leriafdeling i det tildelte område.

Dette besynderlige forslag blev dog 
straks afvist af general Allerup, idet en 
så isoleret placering af en bataljon in-
tet fornuftigt formål tjente. Hertil kom 
at placeringen ville give brigaden store 
forsyningsproblemer. Norderney er en 
af de 7 østfrisiske øer. Øen ligger en ti-
mes sejlads (1947) fra Østfrisland!

Wilhelmshaven Kaserne blev imid-
lertid rømmet af englænderne et halvt 
år efter brigadens ankomst til Tyskland 
og den danske brigades artilleri fik en-
delig marchordre til garnisonen i Wil-
helmshaven med oberst E. A. Hoffmann 
som chef.

Forsættes i næste nummer af 
TRÆNSOLDATEN, der udkommer 
til december.
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Jeg har ved flere lejligheder holdt Jer, kære læsere, orienteret 
om hvordan det går med implementeringen af det forsvars-
forlig, som nu snart går ind i sit sidste år. 

Forliget medførte meget store ændringer for Forsvaret, 
måske mest omfattende for Hæren. De store ændringer, både 
strukturelt, bygnings- og materielmæssigt, er nu ved at være 
på plads. 

Forligets succes har flere gange været drøftet i pressen – og 
ikke altid lige positivt. Min grundlæggende opfattelse var, og 
er stadig, at det var den rigtige vej, der blev slået ind på. 

Der var et klart behov for at få en skarpere Hær med mere 
fokus på at producere enheder til indsættelse i internationale 
operationer. Inden for en uændret økonomisk ramme måtte 
man derfor se på mulighederne for at justere støttestrukturer-
ne, hvor resultatet som bekendt blev de centrale tjenester. 

Forsvarskommandoen har med hjælp fra et eksternt kon-
sulentfirma netop gennemgået alle de centrale tjenester, 
herunder også Forsvarsstaben og de operative kommandoer, 
for at se om der er behov for justeringer. Dette har medført, at 
nogle af de centrale tjenester er tilført yderligere ressourcer i 
erkendelse af, at kniven nok skar lidt for dybt i første omgang. 
Der er også ændret i visse arbejdsgange og procedurer for 
yderligere at effektivisere.

Men nu er forliget ved at synge på sit sidste år, og arbejdet 
med et kommende forlig er allerede i fuld gang, primært i 
rammen af Forsvarskommissionen, med tidligere forsvars-
minister Hans Hækkerup som formand. 

Der er mange ting at arbejde med: Nye jagerfly, flere penge 
til Forsvaret, værnepligt o.s.v. Det bliver spændende at se, hvad 
der kommer ud af arbejdet – ikke mindst for alle os, der er 
ansat i Forsvaret på den en eller anden måde.

Jeg håber en kommende forsvarsaftale vil indeholde et øget 
fokus på opgaven med at få opstillet og uddannet styrker til 
de løbende internationale opgaver – lige nu Afghanistan og 
Kosovo. 

Jeg tror også, vi vil se en yderligere professionalisering både 
ude og hjemme. Vi er allerede godt i gang. På sanitetsom-
rådet er der nye ambulancer på vej, førstehjælpsudrustning 
til enkeltmand er moderniseret og hele uddannelsesområdet 
har fået et kraftigt løft – som kun er en begyndelse. Senest 

har Hæren og dermed også logistiktropperne officielt fået 
overdraget de nye MAN lastbiler eller MPV for Multi Pur-
pose Vehicle. 

Det er første gang Hæren har fået en lastvognsplatform 
udviklet direkte til militært brug. Tidligere har vi groft sagt 
haft civile lastvogne, der var malet grønne. De første seks af 
disse nye lastvogne, i en beskyttet udgave, kører allerede i 
Afghanistan, og det ser ud til, at soldaterne er svært tilfredse 
med dem. 
Containerhåndteringsgrej i sværvægtsklassen er også netop 
tilgået, så nu kan vi håndtere 20 tons containere i felten uden 
problemer. Længere inde i bladet kan man læse og se mere 
til alt dette nye grej. Til alt dette nye grej hører naturligvis 
uddannelse og træning, således at vi kan udnytte materiel-
lets potentialer fuldt ud. Der ligger derfor en ikke helt lille 
opgave i at få materiellet fuldt implementeret – også på ud-
dannelsessiden. 

Kvalitetsmæssigt synes jeg Hæren, og ikke mindst logistik-
tropperne, er på rette spor, endda i et relativt højt tempo. For-
håbentlig vil den kommende Forsvarsaftale hjælpe denne ud-
vikling videre på vej. For at nå dette mål er jeg sikker på at 
Forsvarskommissionen får brug for

FREMSYN - STYRKE  - VILJE

Glædelig Jul og Godt Nytår

Christian Mollerup Schmidt

Vi er på 
rette spor
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Hvert år gæster cirka 250 erhvers-
praktikanter Aalborg Kaserner, hvor 
de får et indblik i livet som soldat. 

Utallige er de positive tilbagemel-
dinger, der virkelig viser, at progra-
met er skruet rigtig godt sammen, 
ligesom det er tydeligt, at instruktø-
rerne virkelig ligger sjælen i deres ar-
bejde.

Nanna Georgi har sendt redaktionen 
denne beretning om hendes praktik-
ophold:

“Piger kan ikke det samme som dren-
ge.” Den fordom bekæmpede jeg gen-
nem fem udfordrende dage og nætter 
som soldat. Det var det hele værd! Jeg 
vil aldrig glemme min praktikuge på 

Aalborg Kaserner og ej eller mine ”sol-
daterkammerater”.
  
Det var en grå og kølig mandag morgen. 
Jeg havde ikke sovet ret godt og jeg våg-
nede med sommerfugle i maven. 

Jeg var rigtig nervøs, for jeg skulle 
helt til Aalborg, hvor jeg skulle ind til 
militæret i erhvervspraktik ved Træn-
regimentet. 

Der var mange, der troede, at jeg ikke 
kunne klare en hel uge i militæret, for-
di jeg er en pige. Men jeg havde bes-
luttet at bevise overfor alle, at jeg også 
kunne både tænke og klare det hele som 
en dreng. Så jeg valgte egentlig at kom-
me i til militæret, både for at bevise at 
en pige kan, og fordi jeg synes, det lød 
enormt spændene. 

Da jeg endelig, efter en laaang togrejse, 
ankom til kasernen, blev der taget rig-
tig godt imod mig. Først blev vi alle – vi 
var 38 – vist rundt, og allerede der følte 
jeg, at jeg var i gode hænder. 

Bedre end jeg havde regnet med
Vi blev delt op på fire-mands værelser, 
hvor der var to køjesenge, et bord og 
vores eget badeværelse. Det var bedre, 
end jeg havde regnet med og jeg kunne 
sagtens bo der i en uge. 

På vores seng lå der en masse udstyr 
og en kæmpe uniform. Da jeg så det, 
tænkte jeg bare: NEJ, men igen var vo-
res ledere gode til at hjælpe med at få 
det hele på plads. 

Den første dag gik det hele ud på at 
få alt det generelle på plads, og allerede 
den dag snakkede man med alle de an-
dre praktikanter, for i militæret går det 
ikke ud på enten at se godt ud eller gå i 
noget fedt tøj. Det var noget af det, jeg 
virkelig elskede! Men hver evig eneste 
morgen skulle der være ryddet op og fe-
jet på værelserne. 

Jeg var stueformand på mit værelse, 
så hvis der var noget, der ikke så godt 
ud, skulle jeg ordne det, eller få en an-
den til det. 

Vi havde det nu sjovt med at gøre det 
flot og ordentligt. Og det var jo også 
dejligt at komme til et værelse, der var 
ryddet op.

Kvinde i uniform
Hvis man er pige, skal man stadig igen-
nem alle de samme ting, som drengene 
skal. Hvis drengene skal springe eller 
hoppe over noget højt, ja så skal piger-
ne også. Tirsdag var vi nemlig på for-
hindringsbanen, og pigerne skulle det 
samme som drengene og det synes jeg 
var fedt. For jeg elskede det, som vo-
res leder tit sagde, med at vi piger sag-
tens kunne klare det samme, hvis bare 
vi gad kæmpe for det. 

Hvis der var noget, vi ikke kunne 
komme igennem, skulle man hjælpe 
hinanden og det gjorde vi selvfølgelig 
til hver en tid! Jeg kom igennem noget, 
jeg aldrig havde troet jeg kunne. Der 
var en forhindring, de kaldte for en Irsk 
bænk. Det lignede også en bænk, den 

Grøn make-up  
og sure tæer

Af Nanna Georgi, Ans skole, 9.x
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var bare meget højere, og den skulle vi 
selv kunne komme over. Jeg var en af 
de første piger, der skulle prøve. De an-
dre havde fået hjælp, men jeg ville bare 
selv gøre det, for jeg var besat af at prø-
ve mine grænser af. Jeg forsøgte et par 
gange og til sidst lykkes det for mig og 
der blev jeg bare så glad og stolt.

Vores leder synes det var rigtigt flot. 
Både fordi jeg var den første pige, der 
kunne, og fordi der var nogle drenge der 
ikke klarede den. Forhindringsbanen var 
både sjov og udfordrende og rigtig god 
træning for soldaterne. 

Vi var et par piger, der kom igennem 
det hele, og jeg synes, det var fedt at 
være en af dem. Man føler sig ret sej, 
når man som pige kan komme igennem 
sådan nogle ting. For der er ting du læ-
rer, og således opdager, hvordan man 
gør det på en nem måde. Man skal bare 
turde at springe ud i det, og det gjorde 
jeg og det fortryder jeg ikke.

Sammenhold 
Noget af det der inspireret mig mest, 
var sammenholdet imellem os; det var 
fantastisk. 

Hvis jeg bare havde været der et par 
uger mere, havde de mennesker, jeg var 
iblandt, været som en familie for mig. 
For i militæret er det vigtigste sammen-
holdet. 

Vi kunne ikke klare alt individuelt, og 
man var nødt til at holde sammen for at 
komme igennem vores problemer. Når vi 
skulle hjælpe hinanden, kom man også 
til at stole på hinanden. Og bare efter 
en uge stolede jeg trygt på mine nær-
meste i militæret. 

Vi hørte også en masse historier om 
hvordan folk, der havde været i militæ-
ret i flere år, havde det sammen, og de 
kunne bare ikke skilles fra hinanden. 
Så sammenholdet i militæret er noget 
ganske særligt og nok ikke noget, man 
ser på civile arbejdspladser. 

Udfordringer
Vi kunne jo sige fra hvert øjeblik, hvis 
vi ville. Så hvis der var nogle af os prak-
tikanter, der ikke turde eller ville, kun-
ne vi sige fra og komme hjem. 

Men igen der, ville jeg gerne prøve 
mine grænser af. Og tro mig; det blev 
de også! Men jeg vidste jo, at jeg var i 
gode hænder, så det hjalp på min angst 
og nervøsitet. 

Onsdag skulle vi nemlig på en slags 
overlevelsestur, hvor vi skulle gå rigtigt 
langt med vores store tasker og tunge 
uniformer. Det var så hårdt, og sveden 
løb fra min pande. Vi holdte to pauser, 
og kun der måtte vi smide hjelmen. Den 
skulle man ellers altid have på, hvis vi 
nu blev angrebet af fjenden. 

Da vi endelig kom til det sted, vi skul-
le slå lejr, troede alle, at vi kunne holde 
en lang pause. Men sådan var det ikke! 
Vi skulle straks i gang med at lave en bi-
vuak. Vi gik sammen to og to og skulle 
selv finde på ideer til at lave den. 

En bivuak er kun lavet af et regnslag, 
et par snore og nogle pløkker. Vi fik hel-
digvis en god ide til sidst, og selvom det 
ikke så ud af så meget, var ”hulen” både 
tør og den holdte vinden ude. 

Vi skulle også grave et dybt hul, som 
man skulle kunne stå oprejst i. Og hvis 
fjenden kom, skulle vi springe i hullet 
og have sit våben klar. 

Da det var ved at blive mørkt, fik vi 
os noget at spise. Det var feltrationer, en 
lille pakke med mad til morgen, mid-
dag og aften. Det var bedre, end jeg tro-
ede, men aftensmaden var ikke for god. 
Men når man er i det fri som soldat, kan 
alting spises! 

Det blev mørkere og mørkere, og selv-
om vi var trætte, var vi hele tiden klar 
på hvad som helst, for vi vidste aldrig, 
hvad der ventede os. 

Vores ledere kom og fortalte os, at vi 
skulle udspionere et område, hvor de 
mente fjenden var i gang med noget. Vi 
gik alle på en række efter vores leder, 
og da vi nåede til stedet, skulle vi lang-
somt kravle tættere og tættere på. Da vi 
til sidst ikke kunne komme tættere på, 

”Jeg elskede hele ugen! Og 

alt i a
lt var det hele sjovt og 

meget spændende”.
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skulle vi ligge og opdage tingene, der 
skete derude. Forestil dig en vindstille 
nat, hvor der er helt mørkt. Måske ikke 
helt, for kan mærke og skimte noget for-
an dig. Du hører små lyde, men kan sta-
dig ikke høre hvilken retning, det kom-
mer fra. Det var uhyggeligt, men dog 
enormt spændene at ligge der.

Under angreb
Jeg begyndte at ryste lidt, for vi lå der 
meget længe, uden der skete noget. Men 
jeg var egentlig ikke bange, bare me-
get spændt på, hvad der ventede mig 
derude. 

Vi havde fået af vide, at hvis vi blev 
skudt på eller angrebet, skulle vi følge 
efter et rødt lys fra vores ledere, og man 
skulle bare løbe til! Men vi lå der nok et 
kvarter, vil jeg tro, før jeg opdagede, at 
der gik folk rundt lige ude foran os.

Jeg blev lidt overrasket og der vågne-
de jeg helt op. For når du ligger i mør-
ke, og du ved, at der sker noget lige for 
næsen af dig, kan jeg godt love for, at 
man ikke kan lukke øjnene. Det var så 
spændene at ligge der, og selvom jeg al-
drig nogensinde havde turdet det før, ud-
fordrede jeg igen mine grænser, for jeg 
skulle bare igennem det hele! 

Lige da jeg fik øje på en mand, der kig-
gede over imod os, begyndte det at lyse 
op, og vi blev skudt på. Vi blev angre-
bet! Så var det bare med at løbe. Jeg løb 
og løb men på vej ud af skoven, stødte 
jeg ind i et træ! Jeg væltede, men rejste 
mig hurtigt op igen, for jeg skulle ikke 
blive væk derude, og selvom vi godt vid-
ste, det var en prøve, var jeg ret bange. 

Vi nåede alle sikre hjem til vores lejr, 
men mit hjerte dunkede som bare pok-
ker! Vi faldt til ro og kom i vores sove-
poser. Næste dag tidlig morgen, blev vi 
vækket af skud og råb fra vores ledere. 
Vi skulle springe i vores huller og gøre 
klar til kamp. 

Da alle var kommet op, fik vi at vide, 
at vi måtte gå i gang med at spise, så der 
blev lavet meget grin med, at vi skulle 
grave det dybe hul, for at hoppe i det og 
så op igen! Men vi havde det bare sjovt 
med det selvfølgelig. At være på den 
overlevelsestur, var så fedt! Og jeg øn-
sker virkelig at jeg kommer til at prøve 

noget lignende engang igen. Selvom alle 
mine grænser blev udfordret lidt hårdt, 
var det også det hele værd!

Uddannelser for fred
Militæret går ikke kun ud på våben og 
krig! Der er rigtig meget andet inde for 
militæret. Og det anede jeg ikke, før jeg 
fik det at vide. Forsvarets uddannelser, 
oplevelser, venskaber og alt! Militæret 
er et springbræt eller et ståsted for livet. 
For nogen er det et valg for livet, og det 
tror jeg er pga. at det hele ikke går ud på 
krig, for hvad er der sjovt ved krig? 

Alle de soldater jeg snakkede med ha-
dede krig! For hvad kan være sjovt ved 
det, det var jo ikke derfor, at man var i 
militæret. Man er der pga. mange ting, 
og der findes en bog om rigtig mange 
forskellige ting om forsvarets uddannel-
ser og hvad du kan blive.

Følelser bag uniformen
Bare efter en uge i militæret blev jeg 
mere nysgerrig på, hvad det hele egentlig 
var for noget. Og hvis jeg engang om et 
par år ikke ved, hvad jeg skal, kunne jeg 
godt finde på at tage i militæret.

Grundene til at jeg ville vælge mili-
tæret er meget forskellige. Men bare ef-
ter de oplevelser jeg fik der oppe, ville 
jeg ønske, at jeg kunne blive der. Hvis 
man er lidt i tvivl om, hvad militæret er, 
og går ud på, vil jeg kraftigt anbefale at 
prøve det. For militæret er meget mere 
end mange tror, og jeg blev selv meget 
inspireret af de fleste ting! 

Det lyder nok lidt vildt, alle de ting jeg 
skriver, efter jeg kun var der i en uge. 
Men jeg tror at du ville blive overrasket 
over, hvor meget der sker og hvor mange 
følelser der egentlig er i militæret.

Girl power
Jeg elskede hele ugen! Og alt i alt var det 
hele sjovt og meget spændende. Jeg er 
blevet meget klogere på, hvad det hele 
egentlig går ud på, og jeg kan bruge me-
get derfra til min fremtid! 

Jeg er så glad for, at jeg sprang ud i 
det, og jeg regner med, at der kommer 
mere af det længere frem. Piger kan det 
samme som drenge. 

Frisøren 
forlader os
Efter i mere end tyve år at ha’ studset 
personellet på Aalborg Kaserner, har 
Corna	valgt	at	søge	nye	udfordringer	
”udenfor hegnet”.

Det er naturligvis meget vemodigt så-
dan at måtte sige farvel til vores frisør, 
men vi må jo respektere hendes beslut-
ning – og det gør vi.

I skrivende stund ved vi ikke, om en ny 
frisør står på spring til at overtage Cornas 
velfungerende salon, men hvis læserne 
skulle kende en eventuelt interesseret, 
hører vi meget gerne herom.

For nærmere oplysninger kan man 
indhente disse ved at ringe til Corna på 
tlf. 98 19 71 86, eller til seniorsergent 
Klaus Klæstrup, på tlf. 98 19 73 43.  

Du kan dog stadig nå at blive juleklippet, 
idet Corna vil være her til og med fredag 
den 19. december.

PaS
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Ligesom jeg troede, at nu skulle det 
være slut med diverse udsendelser, og 
nu skulle det kun handle om at gøre 
sig mentalt klar til, på længere sigt, 
at blive pensioneret, ja så sejlede en 
mail fra udstikkeren ind i min post-
kasse, (nogen kalder ham/hende for 
stikkeren).

Jeg var ellers lige ved at blive tryg ved 
min nye funktion ved GSE, som kontakt- 
og presseofficer. 

Men jeg er også blandt de officerer, der 
ikke havde været udsendt inden for en 
periode af tre år. Så hvis jeg havde lyst, 
kunne jeg komme af sted til august, med 
frit valg på alle hylder.

Nu skulle jeg jo lige ”vende den” med 
både chefen og ”generalen” der hjemme. 
Vi blev enige om, at det passede bedst med 
en udsendelse fra februar til august 2009.

Jeg har efterfølgende været på en del 
kurser relaterende til missionen, herun-
der en CH-RECCE i september. 

CH-RECCEEN har været en kanon op-
levelse. Det var utrolig interessant at se 
CAMP OLAF RYE (COR), selvom det ef-
terhånden er en slidt lejr. Den er ti år gam-
mel, men alligevel stadig velfungerende.

Formålet med CH-RECCEN var, at vi 
skulle erhverve viden om indsættelses-
miljøet i Kosovo og om vores fremtidige 
stillinger og funktioner. Samtidig skul-
le CH-RECCEN danne grundlag for den 
videre uddannelse inden udsendelsen.

Vi startede 20 mand fra forskellige de-
stinationer omkring i landet. Vi mødtes i 
Kastrup Lufthavn for her at flyve til Wien 
og videre herfra til Pristina Lufthavn, 
hvor KFOR hold 19 stod forventnings-
fulde og ventede på os. De var alle gla-
de for at se os, for det var jo de kommen-
de afløsere, der kom. Fra Pristina kørte 
vi i bus til COR, hvor vi undervejs hav-
de rig lejlighed til at tage de nye omgi-
velser i øjesyn.

Vi landede i COR kl. 1800 til en ap-
pel med velkomst og sikkerhedsbriefing, 
hvorefter vi blev indkvarteret på hotellet. 

Herefter blev vi bespist i cafeteriaet 
med efterfølgende guidet tur i COR med 
fremvisning af faciliteter og forskellige 
workshops. COR dækker et stort områ-
de, så det var næsten en motionstur, vi 
var ude på.

Efter marchreturen i COR var der ind-
ledningsvis Commanders velkomst med 
efterfølgende briefing om ugens program 
og indledende orienteringer om situatio-
nen dernede. Der var briefing af CH érne 
fra MEKINF (71) og den franske spej-
derdeling (73). Et program der sluttede 
kl. 2215. Det havde været en lang, men 
interessant dag med mange spændende 
begivenheder. 

Dagen efter tog vi først ud til ”Camp 
Marie Dominique” (DOG 31), hvor vi 
kom tæt på den serbiske grænse. Det er 
pt. det yderste punkt for det danske mis-
sions område. 

DOG 31 havde lige fået monteret vide-
oovervågning inden vi kom derned, så 

man på skærme kan følge med i, hvad 
der sker i området. 

Da vi havde set på forholdende, og fået 
en orientering om den taktiske situati-
on, kørte vi ind mod COR igen. En af de 
byer vi besøgte, var Zubin Potok, hvor 
Liasion Montering Team 4 (LMT4) har 
deres kontor. LMT4 benytter kontoret til 
at synliggøre sig i området og til at ko-
ordinere og planlægge aftaler med civil-
befolkningen. 

Efter Subin Potok kørte vi videre til 
Camp Jelling, der var placeret mellem 
de to byer Zabra og Zupce. Det var en 
delingsstørrelse, der var placeret derude 
i Campen. Den er nu blevet fjernet med 
baggrund i den bedrede situation. 

Der blev i ugens løb vist forskellige ca-
ses i lejren, Crowd Riot Control (CRC), 
og forskellige beredskabssgrader. CRC 
kan sammenlignes med det der foregår 
engang imellem på Østerbro i Køben-
havn i forbindelse med Ungdomshuset 
o.lign. 

Under CH-RECCE´N var i naturligt 
inde i Mitrovica for at se nærmere på for-
holdende, samt oppe på toppen af de hø-
jeste punkter omkring byen. Så vi havde 
rig mulighed for at danne os et overblik 
over området samt at se, hvor de forskel-
lige ting var placeret i byen.

Vi var i slutningen af ugen ude på en 
helikoptertur (recce), så vi fra luften kun-
ne se ansvarsområdet fra denne side også. 
Det er et enormt stort og smukt område 
med bjerge, skove, floder og byer i en-
klaver.

Alle dagene i COR gik med at se, lyt-
te og suge til sig af erfaringer fra KFOR 
hold 19. Dagen før vi skulle rejse hjem, 
blev vi beværtet med en utrolig lækker 
buffet.

Vi rejste hjem den 26. september og 
landede sent i Kastrup, så det var lige 
på et hængende hår, at os fra Aalborg 
nåede flyet kl. ca. 23.30. Det lykkedes 
dog, så alle nåede hjem til en velfortjent 
weekend, og med en meget stor oplevel-
se i kufferten.

Kosovo er et meget smukt land, og jeg 
glæder mig til at komme derned igen. 
Denne gang dog for en længere periode.

Jeg glæder mig til Kosovo
Af kaptajn John H. Knudsen.
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Hærens operative enheder får i øje-
blikket udleveret nye lastbiler, som 
er leveret af den Tyske lastvognsfa-
brik MAN i München. Det drejer sig 
primært om to grundmodeller, en 
fuldpansret SX-udgave, og en udga-
ve udstyret med tillægsbeskyttelse; 
benævnt HX-udgave. 

Der er indledningsvis anskaffet 113 stk. 
HX og 20 stk. SX. Den Engelske hær 
har købt omkring 800 biler af samme 
typer. Disse køretøjer vil derfor i frem-
tiden være et væsentligt og synligt fun-
dament ved logistiske enheder i missi-
onsområderne. 

Grundlæggende er køretøjerne udsty-
ret med kroghejsopbygning således, at 
alle former for containere kan transpor-
teres. Herudover kan der monteres kran 
og spil samt Overhead Weapon Station 
på taget af førerhuset.

Auto	College	Aalborg
Implementeringen af nyt materiel med-
fører altid opfølgende uddannelse af me-
kanikere. Således har det også været 
nødvendigt, at afholde et teknisk kur-
sus på disse nye MAN køretøjer. 

1. Logistikbataljon har i samarbej-
de med Auto College Aalborg netop 

afsluttet det første kursus for det tek-
niske personel, som skal udsendes på 
mission primo 2009. Samtidig har nog-
le få af de teknikere, der skal vedlige-
holde de køretøjer, der anvendes i den 
hjemlige uddannelsesstruktur, også væ-
ret på kursus. 

Uddannelsen tager afsæt i den af Hæ-
rens Logistikskole udarbejdede fagplan 
for køretøjet. Auto College Aalborg har 
herefter tilrettelagt uddannelsen i detal-
jer, og MAN organisationen i Danmark 
har støttet kurset med deres servicein-
spektør under både forberedelse og gen-
nemførelse af kurserne. 

Uddannelsen
Samlet tager uddannelsen 12 arbejdsda-
ge og foregår ved Auto College Aalborg 
på Lindholm Brygge i Nørresundby. Der 
afsat en dag til almindelig køretøjskend-
skab (omskoling) og to dage, hvor der 
udelukkende undervises i kroghejssy-
stemet. Til at øve sig på, har kursisterne 
anvendt to stk. HX og to stk. SX. 

Udleveringen af køretøjerne til de ope-
rative enheder har været fremskyndet i 
et sådant omfang, at det kun har været 
begrænset værkstedslitteratur, testud-
styr og specialværktøj, som har været til 
rådighed på uddannelsestidspunktet. 

Personer uden en teknisk uddannelse 
oplever måske køretøjerne MAN SX og 
HX som noget specielt militært isenkram, 
der kun findes i vores militære verden. 

Sådan forholder det sig imidlertid slet 
ikke. Disse nye og teknologiske vidun-
dere er primært sammensat af kompo-
nenter fra samme hylder som de lastbi-
ler, vi møder på landevejene. Hertil er 
så tilført noget specialudstyr, som kan 
sammenlignes med en soldats funkti-
onsudrustning. 

Fagre nye verden
Der var engang hvor en mekaniker kun-
ne løse tekniske problemer på et køretøj 
med en svensknøgle, en fatningsskrue-
trækker og en prøvelampe. Hvis man 
så oven i købet havde rådighed over en 
stump ståltråd og en pollygribtang, var 
man som mekaniker på den sikre side - 
sådan er det ikke længere. 

Før der kan foretages reparationer på 
en MAN SX og HX, er det nødvendigt at 
udlæse bilens computer. Dette sker ved 
tilslutning af en tester, som ved MAN-
familien kaldes en MAN-CAT.

I dag er en moderne lastbil som MAN 
SX og HX udstyret med deres eget net-
værk en såkaldt CAN-BUS. Dette sy-
stem blev udviklet af Bosch helt tilbage 

Teknologiske vidundere
Af major Niels Ørndrup 1. Logistikbataljon.
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i 1983. I 1992 kom de første Mercedes 
personbiler i S klassen med deres egen 
CAN-BUS system. Nu findes systemet 
på næsten alle nye køretøjer og således 
også på vores nye MAN lastbiler.

Computeren	fortæller	alt
Disse CAN-BUS systemer overvåger 
under kørsel alle funktioner på køre-
tøjet. 

Dette gøres ved at sende forskellige sig-
naler ud i køretøjets ”arkitektur”. Som 
eksempel kan nævnes en baglygte. Can-
bussen sender et prøvesignal på f.eks. 2,5 
volt ud i ledningsnettet til baglygten. 

Der vil så komme en given spænding 
retur til ”bussen” og ud fra denne spæn-
ding, kan computeren fortælle om alt er 
OK eller pæren måske er sprunget, eller 
der er dårlige forbindelser i forskellige 
stik, herunder også periodiske fejl. 

Når en mekaniker så modtager et kø-
retøj til eftersyn, kan han via sin MAN-
CAT udlæse bilens computer, hvor bus-
sens oplysninger ligger gemt, og så 
fortæller MAN-CAT testeren, hvor fej-
len er. 

Således overvåges motorstyring, driv-
linie, bremser og alt påmonteret udstyr 
på køretøjet. Når mekanikeren har ud-
bedret fejlen prøvekøres bilen og com-
puteren udlæses igen, og nu skulle den 
gerne være fri for fejlkoder. 

Til slut tømmes MAN-CAT testeren 
til en stor server, der står placeret ved 
MAN i München. MAN fabrikkerne har 
på denne måde hele tiden en fejlstatus 
på alle køretøjer, og kan derfor nemt op-
dage eventuelle generelle fejl på en be-
stemt type køretøjer. 

Tekniske specifikationer

Med Forsvarschefen i spidsen blev 
den nye MAN SX/HX overdraget fra 
FMT til HOK. 

Ceremonien fandt sted i øvelsesterræ-
net i Aalborg og markerede en skelsæt-

tende begivenhed. Logistikken i Hæren 
har nu et tidssvarende, terrængående og 
personelbeskyttende køretøj, der i aller-
højeste grad kan efterleve de nuværende 
og fremtidige logistiske doktriner både 
internationalt og nationalt. 

Både Forsvarschefen samt Chefen for 
Forsvarets Materieltjeneste og Stabsche-
fen for Hærens Operative Kommando 
udtrykte tilfredshed med leveringen og 
noterede sig, at køretøjet allerede har 
markeret sig positivt hos personellet i 
Afghanistan. 

Hærens Logistikskole har i samarbej-
de med Forsvarets Materieltjeneste spil-
let en væsentlig rolle i hele anskaffel-
sesfasen, og det var derfor naturligt at 
ceremonien blev afviklet i Aalborg. 

Alle de involverede har i høj grad 
udfyldt deres rolle men en særlig ind-
sats har været ydet af Udviklingsafde-
lingen.

Arrangementet var en stor succes, der 
i høj grad skyldes den velvillige delta-
gelse og støtte fra alle enheder og myn-
digheder på Aalborg Kaserner. 

Alle specialområder såsom den fest-
lige flagallé, varme telte, skiltning, den 
spændende køretøjsdemonstration, Sta-
tic Display, muligheden for at sidde bag 
rattet i den nye lastbil, og ikke mindst 
den lækre buffet blev nydt af de invite-
rede gæster og der lød megen ros.

Tillykke med det nye køretøj.

Tillykke 
med
det nye 
køretøj

Motor på SX og HX:
Fabrikat:   MAN D2066LF34
Princip:  4-takt diesel, turbo, ladeluftkølet
Cylindre:   6 i række
Volumen:   10518 cm3

Maks. effekt:   324 kW ved 1900 omdr./min. (ca. 450 HK)
Maks.drejn.moment: 2100 Nm ved 1000 - 1400 omdr./min.
Luftforurening:  Euro 4
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”Hænderne op af lommen!”. Sådan er 
der blevet sagt mange gange de sene-
ste	fire	måneder,	og	selvom	den	afslut-
tende kontroløvelse bar præg af mi-
nusgrader, var der på ingen måde tid 
eller lyst til at drive den af. 

For det er nemlig under kontroløvelsen 
det virkeligt gælder, og det er samtidig 
her de værnepligtige menige, såvel som 
befalingsmænd og officerer, viser hvad 
de har lært og hvad de kan. 

Tre øvelsesmoduler
Fra trygge rammer i lejren i Hammer 
Bakker, over modstandere der skal ned-
kæmpes i Tranum til uoverskuelig kata-
strofe i Rørdal, hvor førstehjælp er altaf-

gørende. Omtrent sådan var soldaterne 
indsat i en periode på tre dage og nætter. 

Således var øvelsen bygget op over 
tre moduler. Camp Hammer dannede 
rammen for det første modul, hvor sol-
daterne var indsat som fredsbevarende 
styrke og løste diverse opgaver i forbin-
delse med lejrtjeneste. Det være sig ho-
vedvagttjeneste, QRF samt indsættelse 
i grøn og blå kæde. 

Tranum lagde terræn til det feltmæssi-
ge modul, hvor DEL BSO var base for en 
lang række af opgaver, der satte solda-
ternes feltmæssige kunnen og optræden 
på prøve. Blandt andet skulle skovare-
aler renses for modstandere, våbende-
poter skulle findes og en bygning skul-
le renses for al modstand.

Med stor hjælp fra Hjemmeværnet var 
Beredskabscentret i Rørdal omdannet til 
et katastrofeområde, hvor en omfatten-
de eksplosion havde fundet sted. Derfor 
blev soldaterne indsat i rammen af To-
talforsvaret for at assistere politiet, red-
de nødstedte personer ud af bygninger, 
yde førstehjælp og forhindre kaos i for-
bindelse med katastrofen.

Bedste kompagni og bedste deling
Scenariet beskrevet i forrige afsnit stil-
ler selvsagt store krav til soldaternes al-
sidighed, uddannelsesniveau og vilje til 
at løse opgaverne. 

Generelt blev øvelsen gennemført på 
et meget højt fagligt niveau og med stort 
engagement, hvilket tjener de værne-

Af premierløjtnant B.V. Andersen.

Højt niveau og højt humør
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pligtige menige til stor ros. 
På trods af et stort tidspres og en stor 

mængde af opgaver, var humøret hele 
tiden højt og der blev fokuseret på opga-
veløsningen frem for, hvornår der igen 
måtte spises eller ryges. 

Afslutningsvis skal det nævnes, at 1. 
Kompagni (1 KMP) løb af med den sam-
lede sejr, mens 5 DEL/1 KMP blev bed-
ste deling. 

Det rygtes, at 1 KMP netop nu er i 
gang med at indhente tilbud fra hånd-
værkere, der skal forestå en omfatten-
de udbygning af kompagniets pokalskab 
med henblik på at få plads til de store 
mængder af metal. 

Simon Bertelsen da han ankom og da han blev hjemsendt. Vi skrev lidt om ham 
i det forrige nummer, hvor han gav udtryk for, at han muligvis ville søge om 
kontrakt. Han synes det har været alletiders at være soldat, men har alligevel 
valgt at blive hjemsendt. ”Jeg er blevet modnet utrolig meget, og føler mig 
nu rustet til at tage en tur til Honduras, hvor jeg skal være med i et større 
U-landsprojekt . Tiden i Forsvaret har været god og udfordrende, og måske 
vender jeg tilbage, når min tid i Mellemamerika er ovre”, siger han. 

Før
Efte

r

Efter	fire	måneders	værnepligt	er	de	
menige soldater i 2. Uddannelsesba-
taljon, den 28. november, blevet hjem-
sendt. 

Nu er det dog ikke dem alle, der over-
går til det civile liv. 

Mange af dem har søgt om kontrakt, 
og en stor del af dem har fået kontrak-
ten, og vil i den kommende tid blive ud-
dannet med henblik på udsendelse til en-
ten Afghanistan eller Kosovo. 

Hvad enten man nu er blevet hjemsendt, 

eller har valgt at blive, ja så er det et 
faktum, at de alle har fået en hel unik 
oplevelse, der for altid vil sidde fast i 
hukommelsen. 

Ikke én eneste af dem, deres udsendte 
talte med, har et øjeblik fortrudt de fire 
måneder. De gav alle positive udtryk for 
de mange udfordringer, de har mødt og 
mener samtykkende, at perioden i høj 
grad har modnet dem.

Redaktionen ønsker dem alle god vind 
fremover.

PaS

Hjemsendelsen
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MP-afdelingen ved Hærens Logistik-
skole (HLS) gennemførte i september 
i år endnu et værnsfælles instruktør-
kursus i livvagtstjeneste med deltagel-
se af erfarent MP-personel fra Hæren, 
Søværnet og Flyvevåbnet.

Der var i alt 12 deltagere fordelt med syv 
fra Hæren, fire fra Søværnet og én fra 
Flyvevåbnet. Trods de skrappe adgangs-
krav og et hårdt program gennemførte 
alle og udtrykte generelt stor tilfredshed 
med kursets indhold og kvalitet i uddan-
nelsen.

Under kurset skulle kursisterne bl.a. 
planlægge, gennemføre og kontrollere 
en større øvelse formet som et VIP-be-
søg med indspil i form af ændringer i be-
søgsprogrammet, ændring af truslen mod 
VIP og diverse angreb på VIP.

Baggrund
I lighed med nationer og allierede, som 
vi normalt sammenligner os med, løses 
livvagtsopgaver af politi, sikkerhedstje-
nester og/eller MP-enheder.

Hærens MP har siden 1977 uddannet 
livvagter, som under den kolde krig pri-
mært havde til opgave at beskytte mili-
tært nøglepersonel under forhøjet bered-
skab og under krig. 

Der er, og har altid været, klart defi-
nerede ansvars- og bemyndigelsesom-
råder indenfor, hhv. udenfor Danmarks 
grænser. 

Indenfor Danmarks grænser ligger be-
myndigelsen og kompetencen til at løse 
livvagtstjeneste overordnet hos Rigspo-
litiet. 

MP vil normalt ikke løse livvagtsop-
gaver på dansk område, medmindre per-

Militærpolitiets livvagter
Af chefsergent Hans Seiberg, kursusleder/værnsfælles MP-efteruddannelser.
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sonbeskyttelsen omfatter militært perso-
nel, og da i tæt koordination med berørte 
politimyndigheder, såfremt opgaven skal 
løses udenfor militær myndigheds an-
svarsområde.
Efter Jerntæppets fald og i takt med et 
stigende dansk engagement i internatio-
nale operationer er MP’s livvagtsopga-
ver ændret til at omfatte både militære 
og civile VIP’s indenfor udsendte dan-
ske styrkes ansvarsområder.

Set i international sammenhæng skal 
MP efter Danmarks ratificering af APP-
12, “NATO MILITARY POLICE DOC-
TRINES AND PROCEDURES” kunne 
løse personbeskytteropgaver i forbindel-
se med særlige politioperationer og sik-
kerhedsoperationer under såvel ”Artikel 
5-”, som ”Ikke-Artikel 5 operationer”.

Under civile og militære VIP besøg i dan-
ske enheders ansvarsområder har MP an-
svaret for ”close protection” (nærbeskyt-
telse) af de pågældende VIP. 

Her koordineres opgaven med fore-
sat myndighed og lokale myndigheder 
samt Rigspolitiet i.f.m. planlægning af-, 
og gennemførelse af bl.a. kongefamiliens 
og danske ministres besøg hos Forsvarets 
enheder i missionsområderne.

Andre enheder uddanner Protection 
Team soldater, som er en uddannelse, der 
er målrettet mod afgrænsede og specifik-
ke opgaver vedrørende danske diploma-
ters sikkerhed, hvor der er en reel trus-
sel mod de pågældende.

MP løser i perioder også Protection 
Team opgaver, som en naturlig del af 
livvagtstjenesten, og støtter bl.a. Jæger-
korpset under uddannelse af Protection 
Team soldater.

Koncept
I takt med Hærens stigende internatio-

nale engagement har MP-afdelingen ved 
HLS udviklet doktrin og koncept for per-
sonbeskyttelse i nationalt- og internati-
onalt regi i et tæt samarbejde med PET, 
som også stiller instruktører til rådighed 
for MP-afdelingens instruktørkurser.

Værnsfælles uddannelse
Selve uddannelsen af MP livvagter er 
værnsfælles og et godt eksempel på mu-
lighederne for optimal udnyttelse af erfa-
ringer og ressourcer fra de tre værns MP.

Instruktørerne uddannes ved MP-af-
delingen på et tre ugers intensivt kur-
sus, mens grunduddannelsen på fire-fem 
uger, og efterfølgende den missionsspe-
cifikke uddannelse, gennemføres lokalt 
ved de tre værns operative MP-enheder; 
- ofte med deltagelse af instruktører og 
kursister fra alle tre værn.

Herudover gennemføres der løbende 
vedligeholdelsesuddannelse og test af liv-
vagterne for at opretholde det høje ni-
veau.

Skrappe krav
Der stilles store krav til instruktørernes 
og livvagternes fysik, modenhed, fær-
digheder og holdninger – krav som går 
ud over de i forvejen skrappe krav til MP 
personel.

Følgende forudsætninger skal være op-
fyldt for optagelse på instruktørkursus:
-  MP uddannelse ved Hæren, Søværnet 

eller Flyvevåbnet.
-  Grundlæggende livvagtsuddannelse 

ved Hærens, Søværnets eller Flyve-
våbnets Militærpoliti.

 -  En del erfaring fra livvagtstjeneste i 
international mission samt Protection 
Team.

 - MP skydelederuddannelse.

Der gennemføres tests af personellets 
fysik og skydefærdigheder før og under 
uddannelserne, ligesom hver enkelt lø-
bende vurderes på områder som moden-
hed, evne til at reagere hurtigt, ansvars-
følelse, initiativ, fremtræden og omgang 
med VIP mv.

Livvagtsinstruktørerne kan efter bestået 
kursus gennemføre og kontrollere grund-
læggende- og missionsorienteret uddan-

nelse i livvagtstjeneste ved Forsvarets 
militærpolitienheder, herunder:
-  Uddanne i teoretisk og praktisk liv-

vagtsuddannelse under anvendelse af 
de love, bestemmelser, procedurer og 
formationer, der danner grundlag for 
Militærpolitiets gennemførelse af liv-
vagtsopgaver.

-  Besøgstilrettelæggelse, herunder ko-
ordination og samvirke samt protokol. 

-  Gennemføre skydeuddannelse med Mi-
litærpolitiets våbenmagtmidler i hen-
hold til særlige skydeprogrammer for 
livvagter og under anvendelse af nød-
værge- og nødretregler.

-  Opstille handlebaner og vejlede/kon-
trollere under gennemgang af sådanne.

-  Gennemføre og kontrollere større øvel-
ser i livvagtstjeneste.

-  Undervise i psykologiske og adfærds-
mæssige aspekter under livvagtstjene-
ste, herunder holdningsdannelse og 
MP-etik (takt og tone).

-  Undervise i udvidet førstehjælp samt 
skadespåvirkning og sårballistik. Plan-
lægge, gennemføre og kontrollere ud-
dannelse i offensiv kørsel.

-  Kamp uden våben.
-  Materiel og køretøjskendskab samt be-

skyttelsesgrader.
-  Anvendelse af efterretningssystemet.
-  Samvirke med PET livvagter og andre 

enheder/myndigheder.

Sammenfatning
MP-afdelingen er overbevist om, at liv-
vagtsopgaver og –uddannelse hertil er 
kommet for at blive.

Afdelingen udvikler, i samarbejde med 
de andre værns MP, til stadighed kon-
cept, materiel og uddannelse i takt med 
kravene i en verden med forandringer, 
terrortrussel og urocentre, hvor beskyt-
telse af fremtrædende personer desvær-
re er en nødvendighed. 

MP har under et støt stigende internatio-
nalt engagement, med stadig skarpere op-
gaver, bevist, at MP kan levere varen med 
veluddannede og topmotiverede livvag-
ter udstyret med tidssvarende materiel.

Billedtekst:
Under øvelsen indgik bl.a. demonstra-
tion af Hercules fly i form af en flyve-
tur over Vendsyssel.
Under turen måtte livvagterne yde liv-
redende førstehjælp til VIP, som ”fik et 
ildebefindende” og hurtigt flytte bilkor-
tegen til alternativ landingsplads.



16 TRÆNSOLDATEN nr. 4 • 2008

I august sendte 1. Logistikbataljon 
(1 LOGBTN) og Hærens Logistik-
skole	(HLS)	seks	personer	til	Cross-	
fit	Copenhagen	for	at	gennemfører	
første	del	af	et	grundkursus	i	Cross-
fit,	og	derved	blive	uddannet	som	in-

struktører med henblik på at kunne 
få	implementeret	Crossfit	i	den	fysiske	
uddannelse og på sigt uddanne egne 
instruktører.

Men først lidt om hvad Crossfit egent-

lig er. Crossfit er en træningsform hvor 
styrke- og konditionstræning kombine-
res og udføres ved forholdsvis høj in-
tensitet. 

Det er ikke godt nok kun at kunne løf-
te 250 kg i dødløft og ikke kunne løbe 
mere end 800 m eller at kunne løbe 10 
km på 35 min. og ikke være i stand til 
at løfte sin makker hvis denne er ble-
vet såret. 

De fysiske krav til en soldat er noget 
midt imellem at være stærk og at kun-
ne løbe hurtigt. Det er netop filosofien 
bag Crossfit, at undgå at specialisere sig. 
Crossfit er bygget op omkring konstant 
varierende funktionelle bevægelser. 

Funktionelle bevægelser bruger vi alle 
i mere eller mindre grad hver dag. Vi 
står, sidder, kaster, trækker, løfter, skub-
ber, klatre, går, løber og hopper. Funk-
tionelle bevægelser involverer generelt 
mange led og muskelgrupper. At løfte 
en ammunitionskasse fra jorden og op 
på ladet af en lastvogn, at slæbe en såret 
soldat eller gå med en vanddunk i hver 
hånd er eksempler på funktionelle be-
vægelser. I Crossfit anvender man alle 
disse naturlige bevægelser og derfor er 
det en speciel god træningsform for sol-
dater, i modsætning til træning i et kon-
ventionelt motionscenter hvor der i over-
vejende grad arbejdes med isolerede og 
fikserede muskler i maskiner. 

Dertil kommer, at Crossfit kan udfø-
res med relativt primitive træningsred-
skaber og ikke stiller store krav til træ-
ningsfaciliteter. 

Are	you	fit	or	
are	you	Crossfit?

Af	Crossfit	instruktørerne	på	Aalborg	Kaserner.

Eksempler på WOD
WOD:
Tre runder på tid af:
- 400 m løb
- 21 Kettlebell swings
- 12 Pull-ups

WOD:
Udfør fem runder af følgende:
Syv set af:
- Power Clean
- Front Squat
- Push Press
- Back Squat
- Push Press

WOD:
(gennemføres i makkerpar)
400 meter løb
10-1 Wallball
10-1 Burpees
10-1 Boxjumps
10-1 Pushups
400 meter løb
10-1 betyder at den første person 
laver 10 gentagelser, derefter laver 
den anden person  1. Så laver første 
mand 9 gentagelser, anden person 2 
og så fremdeles til de begge har lavet 
10-9-8-7-6-5-4-3-2 og 1-

WOD:
20 runder på tid af:
2 Handstand pushups
4 strict pull-ups
6 KB- swings 24/16kg
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Træningsredskaber kan være sand-
sække, ammunitionskasser fyldt med 
sand, vanddunke, dæk, sten, udrustning 
eller helt simpelt kropsvægt.  ”Trænings-
lokalet” kan være et beredskabsområde i 
felten eller en lejr i Afghanistan. Cross-
fit bruges i stor stil i det amerikanske 
og canadiske forsvar og ligeledes ved 
brandvæsen og politi i nævnte lande.

For at summere op, er Crossfit den 
ideelle træningsform for soldater. Man 
bliver ikke 100 pct. god til en ting, men 
80 pct. god til det hele.

Et træningspas, en såkaldt WOD 
(workout of the day) er bygget op om-
kring styrke- og konditionsøvelser, som 
varierer fra træning til træning og der 
gennemføres ikke to identiske WOD to 
dage i træk, men det betyder ikke at del-
elementer ikke kan gå igen (på kamp-
pladsen udstikkes der ingen garantier 
for at man ikke kommer til at løbe to 
dage i træk!). 

Det er netop disse to elementer, der 
gør at Crossfit er godt. Forskning har 
bevist, at træning med høj intensitet og 
kort tid, er meget mere effektiv end et 
langt træningspas med lav intensitet. 
Crossfit går ud på at ”hjerne” igennem 
med meget høj intensitet men i kort tid. 
Et typisk WOD varer ca. 20-25 minut-
ter.   Se eksempler på WOD på foregå-
ende side.

Tilgængelig på internettet
Ved Crossfit Copenhagen, der holder 
til i en nedlagt kirke på Nørrebro, blev 
vi introduceret i Crossfit miljøet, der er 
kendetegnet ved at være et meget åbent 
miljø, f.eks. er alle WOD der gennem-
føres ved Crossfit Copenhagen tilgæn-
gelig på internettet, hvad der også er 
normalt for andre Crossfit centre rundt 
omkring i verden. 

Der blev øvet en masse teknikker, dis-
kuteret hvorledes Crossfit kunne indfø-

res i Hæren og vi prøvede et par WOD 
på egen krop. 

Undervisningen blev gennemført af 
to af Crossfit Copenhagens erfarne in-
struktører der begge er uddannet i USA. 
Det var således en særdeles kompetent 
og professionel undervisning og det 
var smittende at blive undervist af in-
struktører der virkelig brænder for de-
res ”fag”.

Del to af kurset gennemføres over to 
dage i oktober. Perioden mellem kursus 
del et og to er brugt til at opnå rutine og 
erfaring og gennemfører de første lek-
tioner for enhedernes personel.

Træningslokale på kasernen
Selvom Crossfit, som tidligere beskre-
vet, kan gennemføres næsten overalt, er 
det optimalt med et fast træningslokale 
og et sådan er nu etableret i den gamle 
fægtesal på Nørre Uttrup Kaserne. Lo-
kalet deles velvilligt med idrætsgrup-
pen ved HLS.  

Der er indkøbt stænger, vægtskiver, 
kettlebells, medicine balls, gymnastiske 
ringe og derudover er der oplagt diver-
se ammunitionskasser fyldt med sand, 
vanddunke, dæk, trækasser til box jump 
og sandsække. 

Der vil i løbet af december måned bli-
ve opsat en pull-up bar og der skal i den 
forbindelse lyde en stor tak til MJ N.-
A. Ørndrup, 1 LOGBTN. Ørndrup og 
hans sektion gennemfører i december 
et svejsekursus, og kursisterne vil som 
en del af kurset få til opgave at svejse 
en pull-up bar. Det er således nu muligt 
at gennemfører idrætslektioner og træ-
ne selvstændigt i og uden for tjeneste-
tiden. Lokalet bruges også til selvfor-
svars- og bokselektioner, så glem ikke 
oprydningen efter endt træning.

De første tilbagemeldinger fra perso-
nellet har været meget positive og hvor 
variation og intensitet er blandt noget af 

det der bliver nævnt som medvirkende 
til at Crossfit er blevet godt modtaget.

Har Crossfit vakt din interesse skal du 
holde øje med opslag, for det er planen, 
at der løbende gennemføres introdukti-
on til Crossfit for kasernens ansatte. 

Introduktion vil omfatte de mest fun-
damentale øvelser og afsluttes med en 
WOD.

Du kan også kontakte nedenstående 
personer, der kan fortælle dig diverse 
detaljer omkring emnet:

KN J.B. Madsen, 2 UDDBTN,
PL M.S. Eckeroth, SANKMP/
1 LOGBTN,
SSG J.W. Jensen, ST/1 LOGBTN,
OS C.G. Andersen, SANKMP/
1 LOGBTN,
OS T.H. Risager, FSKMP/1 LOGBTN,
SG L. Norman Kjærgaard, SANKMP, 
1 LOGBTN,
SG L. Breitenstein, FSKMP/
1 LOGBTN, 
KS M.S. Thimm, FSKMP/1 LOGBTN.

Læs mere om Crossfit på:
crossfitcopenhagen.dk eller crossfit.com.
På begge hjemmesider er der masser af eksempler på WOD og på crossfit.com er der et godt øvelsesbibliotek med 
gode videodemonstrationer. 
Her vil man også kunne læse at ”Powerclean” ikke er et nyt vidunder rengøringsmiddel, og ej heller at ”Pushups” er 
en smart BH.
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Travlhed i bestyrelsen
Af formand Bent Frisk.

Foråret er kommet. Det betyder travl-
hed i bestyrelsen. Den sidste indsats, 
inden vort årlige jubilarstævne, er sat 
i gang. Vi har i år kontakt til over 
1800 jubilarer, så vi forventer – og 
ser frem til - et stort fremmøde som 
tidligere år. 

Igen i år har vi fornøjelsen af at kun-
ne præsentere Prinsens Musikkorps, der 
i gymnastiksalen vil underholde os in-
den middagen. 

Bestyrelsen forsøger hele tiden at ud-
brede kendskabet til foreningen, derfor 
har vi i år valgt at medsende foreningens 
blad til alle de jubilarer, vi har fundet. 
Derved håber vi på, at give nogle af de 
gamle trænsoldater, der ikke er med-
lem, lyst til at melde sig ind.

Spar penge – bliv medlem 
Som medlem deltager du i vores ar-

rangementer til en fordelagtig pris, idet 
det er foreningens  loso , at kontingent-
indtægterne skal komme medlemmer-
ne til gode. Er du medlem af forenin-
gen, sparer du kr. 65,- på jubilarstævnet. 
Har du ledsager med, kan beløbet gan-
ges med to, og besparelsen ryger op på 
kr. 130,-. Er du en af de gamle trænsol-
dater, der endnu ikke har fået dig meldt 

ind i soldaterforeningen, så benyt dig 
at muligheden. Betaler du kontingen-
tet på kr. 125,- sammen med tilmeldin-
gen til jubilarstævnet, kommer du med 
til medlemspris. 

Husk at komme i god tid, da der kan 
opstå kø ved registreringen på soldater-
hjemmet. Tingene har det med at træk-
ke ud, når man skal registreres samti-
dig med, at man lige skal have en snak 
med gamle kammerater.

Selv om vi har kontakt til over 1.800 
jubilarer, kan vi have overset et par styk-
ker, vi er jo kun mennesker. Skulle du 
derfor kende en gammel trænsoldat, der 
har jubilæum, så kontakt os, og vi vil 
sørge for, han også får muligheden for 
at deltage.

Fortiden er ikke uvæsenlig 
Historien om tiden som soldat i Tysk-

land, som vi har bragt i de sidste numre 
af Trænsoldaten, er nu i sit fjerde afsnit 
ud af seks. Fra bestyrelse skal der lyde 
en stor tak til forfatteren og samtidig en 
opfordring til andre gamle trænsoldater, 
om at sende lignende indslag. 

Vi har gennem årene haft soldater i 
mange lande. Det kunne være morsomt 
at høre, hvilken oplevelser de har haft. 

Ud fra de rigtig mange positive til-
kendegivelser vi har modtaget, tror vi 
på det kunne være en god ide.

Så Trænbisser, kom nu ud af busken. 
Er du ikke helt klar over hvordan ”den 
skal skæres”, så tag notater m.v. med til 
jubilarstævnet.

Vel mødt til en god og minderig dag, 
lørdag den 12. maj.

Vestergaards
B O G T R Y K K E R I

Tlf. 9892 0500
Østergade 19-21, 2. sal, 9800 Hjørring

Fåborgvej 7, Postbox 8329, 9220 Aalborg
adm@vestergaardsbogtrykkeri.dk

www.vestergaards.com

Kvalitet og præcision er 

vores varemærke. Derfor 

vil en kontakt til os, altid 

indebære et godt resultat
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AKIF var søndag den 28. september 
2008 den bedst repræsenterede dan-
ske militære idrætsforening til Berlin 
Marathon, der er et af ”de fem store” 
løb i verden. 

Et hold bestående af i alt 12 mand (incl. 
chaufførere og holdleder) drog om fre-
dagen fra kasernen i en af køreskolens 
busser, for at søge udfordringen mod 
de 42,195 km i Berlins gader. Det var 
et godt blandet hold med både logistike-
re og MP ére fra begge brigader, grader 
fra konstabel til major (og en feltpræst), 
og aldre fra 22 til 51 år.

Desværre var der nogle skader i da-
gene op til (bl.a. røg holdlederen fra ef-
ter DMI fodbold for ældre old boys), så 
løbeholdet var blevet reduceret med i 
alt fire mand. 

Efter en veloverstået køretur fredag, 
hvor der blev spist glimrende pasta-tun-
salat fra Forsvarets Cafeteria på en tysk 
rasteplads, kunne startnumrene hentes 
om aftenen, før vi blev indkvarteret med 
lidt besvær på et hotel, og ikke-fanati-
kerne fik en godnatøl.

Lørdagen gik med inspektion af start-/
målområdet og lidt sight-seeing i stor-
byen Berlin, før nogle slappede af med 

lidt hvile på hotellet, mens andre kikke-
de på inline-rulleskøjteløbet, der også 
er på marathon distancen. Om aftenen 
blev der spist mere pasta på en nærlig-
gende italiensk restaurant.  

Klokken var kun seks, da uret ringe-
de søndag. Der skulle spises morgen-
mad og pakkes, før der var afgang til 
Berlin centrum, hvor starten skulle gå 
kl. 0900.

I det store start-/målområde kan man 
før løbet aflevere sin bagage, varme op 
og finde sin plads i startblokken, og ef-
ter løbet få udleveret vand og lidt cho-
kolade/frugt, få sin medalje, få massage, 

 Af major Ole N. Lund.

Marathon i Berlin

AKIF - din idrætsforening orienterer 
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Facts om Berlin Marathon:
Et marathon er 42,195 km.
Der var tilmeldt 40.000 deltagere til årets Berlin Marathon, heraf var 3.500 
løbere fra Danmark.
Man vurderer, at over en million tilskuere overværer løbet.
Vinderen Haile Gebrselassie fra Etiopien løb i verdensrekordtiden 2.03.59 ti-
mer.
AKIF havde otte løbere, der alle fuldførte.
Berlin Marathon afvikles næste gang søndag den 20. september 2009.

samt komme i bad. Men trods de 40.000 
deltagere er der styr på sagerne. 

Ordnung müss sein
Det tyske ”Ordnung müss sein” eksiste-
rer fortsat, og er medvirkende til, at Ber-
lin Marathon er et attraktivt løb.

For de fleste marathon-deltagere er lø-
bet en konkurrence mod, eller nærmere 
med, sig selv. De allerforreste kæmper 
om andenpladsen (da Etiopieren Haile 
alligevel kommer først i mål), men den 
store skare har formålet at fuldføre, og 
evt. indenfor en forudbestemt tid. 

Sådan var det også med de otte AKIF-
løbere, der mødte op med forskellige 
ambitioner, afhængig af egen form og 
træningsindsats, samt evt. erfaringer fra 
tidligere løb. Alle blev dog vindere, idet 
alle otte fuldførte i pæne tider varieren-
de fra 3.07 til 5.01 time, og selv kunne 
transportere sig storsmilende med de-
res medalje hen til bussen før hjemtrans-
porten til Danmark. 

Er det din tur næste år
Det skal dog indrømmes, at benene un-
dervejs hjem i bussen blev lidt stive, og 
der var lidt ”gakkede gangarter” ved lø-
berne, da bussen ankom til kasernen lidt 
over midnat søndag aften. Men alle hav-
de haft en god tur og stor oplevelse, og 
for førstegangsløberne kunne man nu 
sætte yderligere et check-tegn på livets 
liste over ting, som man skal prøve!

Måske er det din tur næste gang? Det 
er i hvert fald ambitionen, at turen gen-
tages til Berlin i 2009, og som chauffø-
ren ”Jusse” sagde: ”Jeg løber sgu´ selv 
næste år, og så fylder vi bussen!”   

Startnummer 18894 Niels-Åge Madsen inde på sidste kilometer.

Bogværket ”Den Kongelige Livgarde 350 år 1658-2008” - En oplagt gavemulighed!
Værket om en enestående militær organisation, der i 350 år har bevogtet Dan-
marks kongehus og samtidigt har været en del af den danske felthær er udkom-
met. Der er tale om en god blanding af historieskrivning, oplevelsesbeskrivel-
ser, anekdoter mv. De seks bind giver på den ene side en seriøs beskrivelse af 
Den Kongelige Livgarde, og på den anden side en mere kuriøs omtale af, hvad 
man kunne betegne som den 'Livlige Kongegarde'.
Bogen beretter om Livgardens historie, de seneste 25 år, Musikkorpset, domi-
ciler, uniformer og oversigter, De Danske Garderforeninger og bind 6 er et eks-
klusivt resume, i alt ca. 1400 sider, rigt illustreret. Bogen er i hardback og leve-
res i samlekassette. Pris 1200,- kr. + fragt.
Værket kan bestilles på www.garderindkoeb.dk eller hos boghandlerne.

 Af major Ole N. Lund.



PERSONELNYT

Pensionering
Seniorsergent P.S. Christensen, 31. ok-
tober 2008. 

25 års jubilæum
Overkonstabel-1 Thorsten Quist, 
30. september 2008. 
Overkonstabel-1 Ib Bøgh Krogh, 
30. september 2008. 

Hæderstegnet med egeblad af guld
Kaptajn Torben Evald Hansen, 26. sep-
tember 2008 

Hæderstegn for god tjeneste ved Hæ-
ren, den 26. september 2008.
Oberstløjtnant Kim Schmidt,
Major Jes Hebsgaard, 
Seniorsergent Michael Christensen, 
Oversergent Johnny Fredslund, 
Oversergent Mads Hagen Søndergaard, 
Oversergent Erik Steffen Jessen Stef-
fensen, 
Overkonstabel-1 Claus Pagh Schou, 
Overkonstabel-1 Ib Bøgh Krogh, 
Overkonstabel-1 Kenneth Jakobsen, 

Overkonstabel-1 Henning Petersen, 
Overkonstabel-1 Karsten Nørgård Han-
sen,
Overkonstabel-1 Karsten Jan Rasmus-
sen,
Overkonstabel-1 Lars Dahl Møller, 
Overkonstabel-1 Tony Rud Jensen, 
Overkonstabel-1 Hans Aage Elley, 
Overkonstabel-1 Jesper Holm Rebstrup, 
Overkonstabel-1 Thorsten Quist, 
Overkonstabel-1 Carsten Peder Jacob-
sen. 
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Lørdag den 8. november afhold-
te Trænregimentet / Jyske Trænre-
giments Soldaterforening sin årlige 
generalforsamling i Messen på Hvo-
rup Kaserne.

Formanden bød velkommen til de frem-
mødte og kunne konstatere, at det alle 
var gamle kendinge.

Igen i år havde et medlem taget turen 
helt fra Svendborg, for at deltage. Det-
te kan man da kalde korpsånd.

Erik Wielsøe blev valgt til dirigent, 
og herefter var det tid for bestyrelsens 
beretning.

Årets gang
Formanden fremlagde beretningen og 
kunne konstatere, at foreningen nu var 
blevet 53 år.

Herefter var der en kort præsentati-
on af den siddende bestyrelse, der gen-
nem året havde afholdt ti gode og kon-
struktive bestyrelsesmøder. Derudover 
havde bestyrelsen deltaget i møder med 
samarbejdspartnere fra andre soldater-
foreninger. 

Formanden nævnte kort nogle af de 
ting, der var sket i foreningen året igen-
nem, og kom ind på jubilarstævnet. Det-
te kunne igen konstateres som en succes, 
hvor Lokalt Støtteelement blev tildelt 

foreningens æressabel. Næste års jubi-
larstævne afholdes den 16. maj 2009.

Formanden kom ind på samarbej-
det med foreningerne på Aalborg Ka-
serner, og fremhævede især Trænregi-
mentets Idrætsforening, MP-foreningen 
samt Messen, som de helt store samar-
bejdspartnere. 

Det blev ligeledes fremhævet, at dette 
samarbejde var yderst vigtig for forenin-
gerne, ”da der sandt at sige ikke er me-
get spræl i den fælles forening i Aalborg; 
for soldaterforeninger kaldet: De Sam-
virkende Soldaterforeninger i Aalborg”. 

Formanden omtalte de to lokalafdelin-
ger, Viborg og Fredericia, og fremhæve-
de det store stykke arbejde der bliver la-
vet i Viborg. I Fredericia virker det ikke 
til at der er meget liv.

Formanden nævnte antallet af delta-
gere til generalforsamlingerne, og tog 
det som et udtryk for tilfredshed blandt 
medlemmerne, når der ikke dukkede fle-
re op.

Vores blad: ”Trænsoldaten” fik ros, 
og samarbejdet med regimentet er for-
billedligt.    

I beretningen kom formanden tillige 
ind på vigtigheden i at finde nye kræf-
ter til bestyrelsesarbejdet. I gennemsnit 
har bestyrelsesmedlemmerne været med 
i små 17 år. 

Bestyrelsens beretning blev taget til 
efterretning. Herefter fik kassereren or-
det og gennemgik regnskabet.

Der var meget få spørgsmål til det-
te og kassereren modtog, som forman-
den, applaus.

Kontingentet blev fastsat til kr. 125,- 
for det kommende år.

Valgt til bestyrelsen, suppleanter og 
revisorer gav ingen ændringer, så besty-
relsen - der endnu ikke har konstitueret 
sig - består af følgende:

Bestyrelse:  
Bent Frisk
Georg Sørensen
Asger Kibsgaard
Verner Nielsen
Erik Wielsøe
Bestyrelsessuppleanter: 
Gert Jensen
Jørn Reimers-Jessen
Revisorer:
Per Jensen
Knud Pedersen
Revisorsuppleant:
Tony Jensen.

Der var ikke indkommet forslag til be-
styrelsen, og under eventuelt drøftede 
man muligheden for at rekruttere flere 
medlemmer.

Generalforsamlingen sluttede med et 
lille grillarrangement, og en tår juleøl.  

Atter en rolig generalforsamling
Af formand Bent Frisk.
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Redaktionen, Idrætsforeningen og 
Soldaterforeningen ønsker læserne en rigtig   
      god jul samt et rigtig godt                               
                                      og lykkebringende 2009



Aurich Kaserne

Den Danske Brigade i Tyskland
TRÆNSOLDATEN bringer nye afsnit om Brigaden og Aurich Kaserne. Af pens. major Palle Olesen.

7th Armoured Division, som den dan-
ske brigade skulle underlægges, blev 
primo 1947 stationeret i Soltau mel-
lem Hamborg og Hannover efter at 
havde gennemlevet en hård og tur-
bulent tilværelse under anden ver-
denskrig. 

Divisionen blev oprettet i 1938 som en 
Mobile Division, sammensat af de en-
gelske enheder der dengang var garni-
soneret i Nordafrika. Divisionens enhe-
der gennemgik en intens uddannelse i 
at kæmpe og overleve i ørkenlandskab: 
vent nedgravet og slå til!

Den 16. februar 1940 blev enheden 
formeret som 7th Armoured Division 
og det var i forbindelse hermed at divi-
sionen fik tilnavnet the desert rats (ør-
kenrotterne), godt hjulpet af divisions-
chefen General Michael Creaghs frue, 
der blev inspireret af det årvågne, kamp-
beredte og vævre ørkendyr under et be-
søg i Cairo Zoo. 

Generalinden broderede et forslag til 
det enhedsmærke som divisionens offi-
cerer og mandskab senere bar med stolt-
hed som ærmemærke. Trooper Ken Hill, 
The Royal Tank Regiment, tegnede så-
ledes inspireret et køretøjsmærke. Mær-
ket ses den dag i dag.

Divisionen kæmpede i Nordafrika med 
stor succes mod tyske og Italienske styr-
ker i 1940 – 41. De meget hårde kampe 
i operation Cursader ved Sidi Rezegh i 
Libyen i november 1941 bliver den dag 
i dag mindet ved staben i Tyskland. I 
1942 blev der kæmpet mod tyskerne i 
Gazala og El Alamein, hvorefter tysker-
ne endelig blev smidt ud. Krigen slutte-
de i Nordafrika den 12. maj 1943.

The desert rats blev senere i 1943 igen 
indsat mod tyskerne, denne gang i Ita-
lien og nu som en enhed i I Canadian 
Corps. Herefter endelig hjem til Norfolk, 
England. Ikke til en velfortjent hvilepe-
riode, men for straks at planlægge og 
gennemføre træningen på nyt og mere 
moderne materiel og gøre klar til inva-
sionen i Normandiet. Divisionen blev 
landsat i Normandiet sent på D-dagen 
den 6. juni 1944.

  

7th Armoured Division blev i 1959 re-
duceret til brigadestørrelse og er nu til-
knyttet 1st (UK) Armoured Division, 
tilsvarende Den Danske Internationa-
le Brigade (DIB) og andre NATO en-
heder. Disse enheder udgør i dag Alli-
ed Command Europe Rapid Reaction 
Corps (ARRC) med hovedkvarter i Ber-
gen - Hohne.

Gode gamle 4. trænbataljon er også 
designeret ARRC som DIB - enhed, 
uden dog at bataljonens ærmemærke har 
fået et felt med en ørkenrotte - endnu!

Kommandør Voss ønskede søtransport, 
idet han som generalstabschef for gene-

ralkommandoen i forbindelse med plan-
lægningsarbejdet med brigadens forlæg-
ning og ophold i tyskland, foreslog at 
lade alle transporter til- og fra briga-
den foregå ad søvejen. 

Voss argumenterede for transport ad sø-
vej på en lejet damper i flere vendinger 
fra enhedernes nærmeste havn til Wil-
helmshaven eller Emden og hjemtrans-
port herfra til nærmeste danske havn. 
Orlovsrejsende og forsyninger foreslog 
kommandøren sendt ad ruten Esbjerg – 
Wilhelmshaven. 

En mulig forklaring på at et sådan for-
slag blev bragt til torvs må være, at kom-
mandøren var chef for søtransportvæ-
senet, inden han blev forfremmet til 
generalstabschef.

Om organisationen (1934): ”Søtrans-
portvæsenet er en institution, der har 
til opgave at forberede transport af Hæ-
rens personel og materiel, såvel under 
freds- som krigsforhold (mobilisering og 
sikringstjeneste). Det er under fredsfor-
hold underlagt Marineministeriet, ved 
overgang til mobilisering underlægges 
det direkte Generalkommandoen”.

General Allerup ønskede ikke søtrans-
port. Nok ville denne transportform give 
afdelingerne øvelse i søtransport, men 
det var tvivlsomt om man kunne få til-
strækkelige og egnede skibe til rådig-
hed i netop den periode, hvor de enkel-
te brigadehold skulle afløses.

Søtransport ville ikke blive hurtigere, 
tværtimod, og ingenlunde billigere end 
jernbanetransport. Endnu værre ville det 
stille sig med orlovstransporterne i de 
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planlagte hold på ca. 500 mand. Disse 
søtransporter af orlovsrejsende solda-
ter ville blive meget kostbare, hvis ikke 
man nøjedes med at leje primitive last-
fartøjer. I vinterhalvåret ville disse ture 
blive meget ubehagelige. 

Transport af forsyninger til brigaden ad 
søvejen måtte finde sted to gange om 
ugen i meget små både, sandsynligvis 
uden kølerum og transportformen ville 
medføre en besværlig omladning af for-
syninger i Esbjerg og Wilhelmshaven.

Hertil kom nødvendig landevejstrans-
port fra Wilhelmshaven til brigadedepo-
tet i Heidmüle og transportformen med 
de mange omladninger ville tillige med-
føre mulighed for store tab i form af ty-
verier.

Brigaden måtte under alle omstændig-
heder håndtere transport med jernbane 
i et omfang, der ville kræve en særlig 
jernbanetransportsektion ved brigade-
staben til planlægning og gennemførel-
se af transport til øvelser og trænings-
lejre i tyskland. 
Endvidere måtte der forudses en del rej-
ser med jernbane uden for de fastlag-
te orlovsperioder, blandt andet med det 
gifte personel.

   Disse overvejelser resulterede i at 
brigaden måtte afvise tanken om sø-
transport og udelukkende basere sig på 
jernbanetransport og transport ad lan-
devej.

Den 22. april 1947 blev aftalen om den 
danske brigades placering i tyskland un-
derskrevet. Først den 11. juni 1947 of-
fentliggjorde regeringen den endelige 
bemyndigelseslov.

Gengivet i datidens kancellisprog og 
tegnsætning lyder loven:

Vi Frederik den Niende, af Guds Na-
ade konge til Danmark, de Venders og 
Goters,

Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, 
Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,

Gøre vitterligt:

Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort 
Samtykke stadfæstet følgende Lov:

§1.   Forsvarsministeren bemyndiges 
til - foreløbigt for et Tidsrum af 2 Aar 
fra ca. 1. Maj 1947 at regne,

-  at lade Afdelinger og Institutioner af 
Hæren, om fornødent nyoprettede til 
Formaalet - formeret som en modifi-
ceret Brigade - forrette Tjeneste som 
Besættelsesstyrke i Tyskland,

-  i det Omfang, det anses for paakrævet 
af Hensyn til Tilvejebringelse af nævn-
te Besættelsesstyrke, at fravige den i 
Lov Nr. 112 af 7. Maj 1937 om Hærens 
Ordning fastsatte nærmere Fordeling 
og Anvendelse af Befalingsmænd og 
ligestillede ved de enkelte Vaaben, Sta-
be og Korps, Institutioner m. v. samt i 
de Tilfælde, hvor det efter Forholdene 
maa anses for paakrævet, indtil videre 
at fravige de, for saa vidt angaar Antal-
let af vedkommende Befalingsmænd-
o. 1., ved Lov fastsatte Bestemmelser, 
i det Omfang, det anses for paakræ-
vet, at tillægge civilt Personel ved Be-
sættelsesstyrken midlertidig Grad som 
Befalingsmænd eller dermed ligestil-
let Grad samt til lægge militært Per-
sonel midlertidig højere Grad,

-  ved Køb og Leje at tilvejebringe de 
nødvendige Forsyninger af Uniformer, 
Udrustning, Materiel, Køretøjer, Va-
aben og Ammunition, Inventar m. v. 
til Besættelsesstyrken,

-  at lade fremstille særlige Betalings-
midler til Brug for Besættelsesstyrken 
inden for danske militære Etablisse-
menter i Besættelseåomraadet,

-  efter nærmere Forhandling med ved-
kommende Ministre at lade Personale 
fra andre Fagministerier forrette Tje-
neste ved Besættelsesstyrken,

-  at lade udbetale til Befalingsmænd 
o. l. (undtagen Underkorporaler o. l.) 
samt Hærens øvrige Tjenestemænd, 
der forretter Tjeneste ved Besættel-
sesstyrker uden for Landets Grænser, 
et Tillæg i Penge, Felttillæg, svaren-
de til Halvdelen af Lønningen (for Tje-
nestemænd pensionsgivende Lønning) 

samt for Underkorporaler og menige 
under tilsvarende Forhold at forhøje 
Lønnen med 1 Kr. daglig og at yde 
de menige den for Tjeneste ud over 6 
Maaneder fastsatte Løn. Til Befalings-
mænd o. l., der i Henhold til nærværen-
de Stykke oppebærer Felttillæg, ydes 
fri Kost eller en Godtgørelse herfor i 
Analogi med, hvad der finder Sted un-
der Udlægning i Kantonnement, idet 
de i Tjenestemandslovens § 984, Stk. 
4, fastsatte Kosttillæg efter Forhand-
ling med Finansministeren kan forhø-
jes med indtil 100 pCt.,

-  at træffe de nødvendige Foranstalt-
ninger, tilsigtende at dække Besæt-
telsesstyrkens kulturelle, idrætslige 
og sportslige Behov, samt

-  i øvrigt at træffe de Foranstaltnin-
ger, der senere maatte anses for pa-
akrævede, tilsigtende at gøre det mu-
ligt for Besættelsesstyrken at løse de 
denne paalagte Opgaver paa forsvar-
lig Maade.

Denne Lov træder straks i Kraft. Hvor-
efter alle vedkommende sig have at ret-
te.

Givet paa Christiansborg, den 4. Juni 
1947.

Under Vor Kongelige 
Haand og Segl.      
        Frederik R.

Næste afsnit om Aurich kasernes histo-
rie bringes i næste nummer af TRÆN-
SOLDATEN, hvor ”Panzermeyer”, 
Waffen SS Brigadeführer Kurt Me-
yer, stilles for en canadisk krigsret på 
Aurich kaserne og dømmes til døden.

Næste nummer udkommer ultimo 
marts 2009.
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