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God ferie!!

Her i det sidste regimentsblad før sommerferien vil jeg starte med
at ønske alle på Aalborg Kaserner en god og velfortjent sommerferie. 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 Hærens Basis Uddannelse. Denne gang har der igen været stor interesse for at tegne kontrakt ved Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse. Det vidner om, at det faste personel, der løser opgaven med at
grunduddanne soldaterne, gør det rigtigt godt og er positive rollemodeller for Forsvaret. For vi ved vel alle godt, at det er de nærmeste omgivelser og de nærmeste kollegaer, der præger vores hverdag 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 Regimentsbladet. 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. Turen 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 endelig aftrådt, og efter kort tid var den sidste trætte, men tilfredse,
soldat hoppet i køjen.”
Om den afsluttende kontroløvelse ved HBU. Af menig J. Villumsen 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 undtagelse, idet deltagerne fra Aalborg Kaserner høstede så mange medaljer, at der var trangt i bussen hjem.”
Om Aalborg Kaserners Idrætsforenings deltagelse i DMI mesterskaber 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, præmier og håneretten mellem de to kompagnier, og mon ikke der til
næste idrætsdag igen bliver gået til stålet, når der skal dystes i diverse discipliner.”
Om idrætsdagen ved 2. Uddannelsesbataljon. Af premierløjtnant Martin Askholm.
”Det var en rigtig god tur til England, som indeholdt alt fra sprogtræning til behandling af traumepatienter og det samarbejde, som
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det medfører. En meget givtig tur som bragte nye venner, og utvivlsomt 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 patienten 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 turde 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 afgørende 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
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Fødselsdagsparade

I anledning af Trænregimentets fødselsdag, 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 erkendtligheder til soldater, der i særlig
grad havde vist deres værd.
Som “bedste soldat” i 2. Uddannelsesbataljon (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 konstabelgruppen” blev tildelt overkonstabel Benny E.
Andersen, Vedligeholdelseskompagniet/1. Logistikbataljon (1 LOGBTN).
Nørresundby Rotary Klubs anerkendelse fik sergent Casper F.M. Hansen,
1 HBUKMP/2. UDDBTN.
“Legat for personel af sergentgruppen” fik oversergent Martin Andersen,
Stabskompagniet/1 LOGBTN.
“Sparn Nords’s anerkendelse” blev tildelt kaptajn Morten Pagter, 2. Militærpolitikompagni.
“SIFA’s anerkendelse blev tildelt seniorsergent Henrik Nielsen, 1
LOGBTN.
Efter paraden var der reception i Messen på Hvorup Kaserne, hvor der blev
budt på lækre kanapeer med tilhørende vine, øl og vand.


!$!%+!!$*""*
$ $!
,!!"$( *"
$!!,"!

!%#)

4

 )'

 ) "#

!")&&&!!"$(

TRÆNSOLDATEN nr. 2 • 2008

Det går fremad i Irak
- In Shallah

Af oberst C.M. Schmidt, udsendt til Bagdad.
Redaktøren har bevilliget, at endnu et par ord fra den udsendte regimentschef kan få plads i bladet. Måske bliver dette først læst, når jeg er
vel hjemme igen, men det går vel endda. Jeg vil denne gang prøve at fortælle 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 indenrigsministerium.
Jeg har tidligere omtalt, at vi skal forsøge at arbejde sammen med 1. viceindenrigsministeren, der har dansk statsborgerskab. En del af opgaven er blandt
andet at forsøge at opbygge et gensidigt
tillidsforhold mhp. at kunne få en dialog i gang om, hvordan opgaverne løses 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
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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 møder hos vore irakiske partnere for at forsøge at få gang i de ting, vi mener, er
vigtige for at få det irakiske indenrigsministerium 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-
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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
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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 bygning, 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 bygningen og alt er derfor nedslidt – ikke
mindst toiletterne! El-systemet er overbelastet 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 tillægsbevilling, så de har penge nok til at udvide politistyrken, købe det nødvendige
materiel og bygge de nødvendige politistationer, træningscentre, grænseposter osv. osv. Tillægsbevillingen kommer 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 fingeraftryksarkiv 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 indenrigsministeriet skal have driften indarbejdet i planer
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og budgetter for næste år. De skal have
ansat og uddannet deres eget personale 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
infrastr uktur 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 tilbage fra leave i USA den 30. marts.
Da jeg ankom, kunne adjudanten fortælle, at begge vore trailere var blevet
ramt af granatsplinter fra et raket eller 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 raketog 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 netop har oplevet, er i virkeligheden en
meget positiv udvikling! Det hænger
nemlig sammen med den irakiske regerings forsøg på at skabe ordnede forhold 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”. Militsen er særligt stærk i den nordøstlige
del af Bagdad, der af samme grund kal-
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des Sadr City. FOB SHIELD, ligger ca.
2.000 m fra Sadr City og lige på linjen 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 nedslaget 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 raketterne. Man får nemt en fornemmelse 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.
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Engelske sanitetssoldater i det
danske Vesterhav
Det professionelle Sanitetskompagni ved 1. Logistikbataljon er fyldt to
år, og er i stadig udvikling. Vi startede med at være en lille gruppe på
ti mand, og er i dag ca. 100 professionelle soldater, der varetager opgaven 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 forbindepladsgrupper, der opererer både
afsiddet og opsiddet på piranhaer sammen med infanteriet, spejderne, kampvognene, eller støtter vores egen logistik i Helmand provinsen.
Flere af vore soldater har været på flere internationale operationer, så der er
meget erfaring at trække på for de nye,
som starter i vores kompagni.
Hverdagen går med infanteriuddan-
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nelse, skydning, førstehjælp, vedligeholdelse, adventure training, idræt, kurser
og udveksling med andre enheder – en
aktivitet, som vi lige er startet på.
Vores første udveksling var med en britiske enhed og forløb således:
En lun forårsaften i Aalborg lufthavn
stod vi, en gruppe fra Sanitetskompagniet, og ventede på at byde de britiske
soldater velkommen til Danmark. Det
var vores første udveksling med udenlandske 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 rygsække godt pakkede. Der blev budt velkommen, og vi fik dem ud til bilerne og satte 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, kampvest, feltflaske og en sovepose. Derudover 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 danskerne 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 Casualty 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 finde det rigtige på engelsk. For eksempel
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blev en forbindingsklamme til en ”thingy” på engelsk.
Efter teorien stod den på den praktiske
gennemgang af vores forskellige forbindinger, deriblandt vores CAT ”Combat
Application Tourniquet.” Denne skulle påføres først armen og derefter benet på tid, og heldigvis bestod alle den
lille prøve.
Støvleløb og vesterhavsbad
Efter dagens lektion stod den på støvleløb 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 Simulations Dukke”, hvor vi kunne øve anlæggelse af tourniquet og forskellige måder
at standse massive blødninger på en meget 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 succesoplevelse at se, hvor godt vi arbejdede sammen, 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 omhandlede repetition af førstehjælp på kamppladsen, og de faser man går igennem
inden evakuering med f.eks. helikopter.
Efter nogle handlebaner i terrænet, gik
vi igennem vores to forskellige førstehjælpertasker, for at vise det udstyr, vi
har i henholdsvis den almindelige sygehjælpertaske og den store Black Hawk
taske. Meget af udstyret er det samme
som briterne har, så det gør det jo endnu bedre og mere effektivt, når vi samarbejder i sandkassen (Afghanistan).
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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 gjorde at blive ramt med splatterkuglen.
Vi blev delt op i hold - danskerne mod
briterne - og ”capture the flag” var missionen.
Det var tydeligt at vi i sanitetskompagniet har meget mere infanteriuddannelse 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 eftermiddag. Vi fik dem godt af sted, og så nu
frem til at besøge vores nye britiske venner i England tre uger efter.
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Af premierløjtnant Martin Askholm.

Kamp til stregen ved idrætsdagen
Dagen begyndte med tågen hængene
over Hvorup Kasernes boldbane, som
var udgangspunkt for de fleste discipliner, men efter bataljonschefens åbningstale lettede tågen langsomt, og
rammerne til en god dag i idrættens
tegn var nu perfekte.
De to kompagnier skulle dyste i holddiscipliner som; double bordtennis,
hockey, dæk-skub, tovtrækning, biathlon, 4x1000 m stafet, 4x800 cykelstafet,
skyttestafet og fodbold og i individuelle
discipliner som; HGR længde- og præcisionskast, 100 m løb, 5 km TN løb og
orienteringsløb.
Alle de værnepligtige deltog i minimum én disciplin, hvilket var med til,
at gøre dagen til en alsidig dyst i de forskellige discipliner. Netop alsidigheden skulle vise sig at blive afgørende,
da pointene skulle gøres op til slut på
dagen. Befalingsmænd fra begge kompagnier, anført af cheferne i skyttestafet og de to næstkommanderende i præcisionskast med håndgranater, deltog på
lige fod med de værnepligtige.
Dagen blev gennemført i en god ånd,
hvor enkeltmands konkurrenceevne og
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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 tilskuerne 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 afgørelsen inden for et par sekunder, med
2. kompagni som vinder.
Der var også dyster hvor kompagnierne var hinanden overlegne, bl.a. i bordtennis, hvor 1. kompagni havde flere tidligere topspillere, hvilket gav dem en
markant sejr. I Tovtrækning havde 2.
kompagni lagt ”tyngde”, og vandt således i suveræn stil.
Ni mod fem sejre
Da tiden var kommet til 100 m løb kunne 1. kompagni svare igen med syv pladser 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 disciplinsejre mod 1 HBUKMP’s fem disciplinsejre.
Da bataljonschefen skulle annoncere de forskellige vindere i disciplinerne, blev disse kaldt frem til stor anerkendelse 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 disciplinsejre, ville løbe af med pokalen, som vinder af idrætsdagen, men i stedet kunne
1. kompagni hædres som vindere med
en marginalmargen på blot 11 points forskel ud af over 1000 fordelte point.
Det viste sig at kompagniet havde taget et stort antal 2. og 3. pladser, hvilket samlet set gav overskud i pointfordelingen.
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 mellem de to kompagnier, og mon ikke der
til næste idrætsdag igen bliver gået til
stålet, når der skal dystes i diverse discipliner.
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De professionelle sanitetssoldater
tog en tur til England

Af overkonstabel Fabio Mezzasalma, Sanitetskompagniet, 1. Logistikbataljon.
Så kom dagen hvor 1. Brigades Sanitetskompagni skulle på togt til England. Det var blevet vores tur til at
komme på udveksling hos 22 Field
Hospital i Aldershot (en by som ligger ca. 45 minutter syd vest for London).
Det personel, som var blevet varslet til turen, var spændte over at besøge vore britiske venner, som vi allerede havde mødt under deres besøg
i Danmark nogle uger før.
Søndag middag var vi klar med bagagen, og så gik turen fra kasernen til lufthavnen. Vi håbede på at komme i luften kort tid efter, men så let skulle det
ikke gå. Flyet var først forsinket en time,
men det blev til tre timers ventetid, inden 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 spandevis af kaffe og syrlige drops, kom vi en-

delig med flyveren, og eventyret kunne 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 soldat op. De havde ligeledes drukket meget kaffe i den lange ventetid, og var
derfor rigtigt glade for at se os.
Turen til Aldershot i den ”forkerte vejbane” var yderst spændende og det krævede lige noget tilvænning at køre i den
modsatte vejbane.
Efter en 45 minutters kørsel trillede vi
ind af hovedvagten ved 22 Field Hospital. Aldershot er en gammel garnisonsby omgivet af større og mindre kaserner. 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 British Army” - hvilket fortæller lidt om,
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hvor mange soldater, der er i Aldershot.
Den kaserne, hvor konstablerne skulle
bo, var en af de mindre hvor ca. 50 soldater har tjeneste til dagligt.
Betondyner
Vi blev indkvarteret i fem-mandsstuer beregnet til britiske soldater på gennemrejse 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 kunne risikere at brække næsen mod betondynen…
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 smilende Lance Corporal skulle forklare, hvordan 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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en fordel, da den stod på Assoult course (feltforhindringsbane) senere på dagen.
Men først skulle vi igennem Royal
Army Medical Corps (RAMC) historie helt fra starten. Det var spændende
at få baggrunden for deres regiment og
det lidt større billede af hvilke enheder,
der indgår i RAMC.

you know this S**T”. Han kunne nok
se, at vi nok ikke var helt grønne.
Efter vi var faldet på plads, og havde pakket ud, tog vi en øl i deres hyggelige messe, og snakken gik igen om,
hvad i morgen ville bringe.
Mandag morgen gik vi samlet i cafeteriet; og vi, som havde været udsendt
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med briterne, vidste godt, hvad morgenmaden ville byde på: Pølser, æg i
alle former, toast brød, bagte bønner,
the og kaffe.
Alt i alt et godt, solidt og tungt morgenkomplet. Det smagte som det plejer
fremragende… men maven føltes dog
lidt ekstra tung bagefter. Dette var ikke

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 forhindringer 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 gennemføres tre gange! Første gang til selve omskolingen, derefter et kontrol gennemløb og til sidst holdkonkurrencen med
briterne mod danskerne.
Briterne vandt desværre selve løbet.
Men vi vandt efterfølgende en udholdenhedsdisciplin da den stod på armhængning i ”the monkey bars”. Vinderen var næstkommanderende fra vores
sanitetskompagni. Så han undgik næsten 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 traumetelt 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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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 Technician), var den samme, men vi lærte dog
nogle nye huskeord, som de bruger under patientens behandling.
Det var meget lærerigt; så når vi næste 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 patient, og som kan næsten alt, når det gælder behandling. Vi blev delt op i makkerpar med briterne, og SIM MAN fik
så kodet et traume ind, for eksempel en
lunge der var klappet sammen eller indre 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 ambulance hestevogne i Afrika til kamppladsen 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 simulations 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 civile tab. Det var sjovt, specielt da våbenet blev programmeret til at have 100
skuds magasiner – evt. civile tab stod
briterne naturligvis for…
Vi fik endnu en tur ud i det civile samfund 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 samtidigt. Man følte sig meget lille og ubetydelig, når man gik i denne utrolige katedral 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 Aldershot natteliv, hvor vi havde en kanon
aften og nat med vore gode britiske venner - ”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 hoveder. 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 karneval 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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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 meget 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 SUBVENIO her fra.
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Af premierløjtnant M.S. Eckeroth,
Sanitetskompagniet, 1. Logistikbataljon.

tre gange tidligere og har gode oplevelser 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 udsendelsen, og derudover skal vi også omstille 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”

Soldateromskoling
af civile reddere
Som et led i at styrke niveauet i den
prehospitale behandling under internationale missioner har forsvaret rekrutteret ni ambulancereddere fra
Falck, Københavns Brandvæsen og
Frederiksberg Brandvæsen m.h.p.
udsendelse til Helmand, Afghanistan.
På sigt er det meningen, at Sanitetskompagniet 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 uddannelsen, 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 forsvaret tidligere. Flere af dem har også været 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.
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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 sammen til at tage til Afghanistan. Til daglig
kører de ambulance ved h.h.v. Københavns 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

De fanger det hurtigt
Sergent Sandal, der varetager reddernes ”grønne” uddannelse, lyder fortrøstningsfuld, da han skal kommentere reddernes 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 mærkeligt. 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 kontroløvelse, hvor hele bataljonen deltog, (15 hold
incl. redderne med to hold) placerede et
af de civile rederhold sig som nr. 1! Disciplinerne i øvelsen var bl.a. skydning,
march og forhindringsbaneløb med feltmæssig udrustning. Ganske godt gået
og et bevis på dels at deres uddannelse
har været i top, dels at det er velkvalificerede 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.
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Af menig J. Villumsen og menig M. H. Nørgaard.

Vi er forvandlet fra civilister til
top motiverede soldater
Endnu en dag tidligt ud af køjen, men
denne dag var dog noget anderledes
en de andre. Vi skulle nemlig på afsluttende 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, skulle nu stå distancen. Det var et knald
eller fald opgør.
IFO modul i Camp Hammer
Første ophold på vores tredages øvelse var i Camp Hammer, hvor situationen 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 urolighederne omkring lejren skulle spidse til. Grundet de dårlige forhold, var
folk meget ivrige efter mad, job og anden 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 aggressiv, 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 forsøg 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, således ens synssanser er stærkt begrænset.
De gentagne slag og sten fra demonstranterne 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 ulykken blev vi også beskudt, mens vi arbejdede på at redde de tilskadekomne,
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så det var vigtigt med evnen til at holde hovedet koldt.
Sidst på dagen var det vores tur til
at agere demonstranter og afprøve vores kollegaers færdigheder og tålmodighed 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 skjoldene.
Vi var en flok trætte soldater, der efter 14 timers action gik omkuld på de
hårde betongulve i Camp Hammers lader. Dette kunne da også høres på nattens buldrende snorken rundt omkring
fra de menige.
Felttjeneste i Tranum
Den følgende dag på øvelsen startede
også tidligt med hurtig afgang mod Tranum Klitplantage.
Første opgave i felttjeneste var selvfølgelig oprettelsen af vores BSO. Alt skulle spille max, således uanset på hvilket
tidspunkt eller fra hvilken retning kontrollanterne ville komme, skulle de ikke
kunne finde fejl, og vi dermed kunne
undgå at tabe dyrebare point i det samlede regnskab.
Delingerne fordelte de tilgåede opgaver, der skulle løses på øvelsen, på sine
tre grupper. Opgaverne lå selvfølgelig
ikke samme sted, hvilket betød at vi fik
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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 krævede fornuftige og til tider også svære
løsninger for at få et godt resultat. Færdighederne i grupperne blev testet samtidig med at den enkelte meniges færdigheder 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 indre 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 huset 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 bevæbnede personer. Efter ransagning af huset
kunne resten af gruppen indsættes til afsøgning af huset for at være helt sikker
på at finde alle illegale våben.
Hjernegymnastik
Hen på aftenen, da de største feltøvelser var klaret og vablerne i støvlerne var
på vej ud gennem læderet, blev vi præsenteret for en lidt anderledes feltøvelse,
end vi var vant til. Der var opstillet en
feltforhindringsbane med efterfølgende hjernegymnastik, der stillede krav
til de meniges logiske sans og opfindsomhed.
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. håndgranatskast, løb med fem stk. 25 liters
vanddunke og diverse krybe-, kravleog hoppeforhindringer.
En sjov tur, der virkelig trak på de
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sidste reserver, eftersom kroppen ikke
havde indtaget næring siden de tre Bisca grovkiks til morgenmaden.
Herefter stod resten af aftenen og natten 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-, miljø- og redningsulykker.
Selvom de fleste ikke fortsætter inden
for Forsvaret, er dette et modul som virkelig 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 masser 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. Slukningen 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

TRÆNSOLDATEN nr. 2 • 2008

slukke et helt hus end bare en brændende 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 skade, og her måtte alle ti tommelfingre i
sving for at få lavet afstivning af både
døråbning og loft, inden vi kunne fortsætte indrykningen og komme den efterhånden desperate kvinde til undsætning.
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 prøve, for nu var der pludselig flere tilskadekomne 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 meter høj hjemmeværnsmand med en vægt
på godt 140 kg. Timerne i træningscenteret 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
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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 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 endelig aftrådt, og efter kort tid var
den sidste trætte, men tilfredse, soldat
hoppet i køjen.
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Ude godt – hjemme bedst!?!
Af seniorsergent Erik Wielsøe

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 gamle 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 været udsendt danske hærstyrker til i alt
11 forskellige lande, spændende fra bl.a.
Gaza og Congo over Cypern, Kroatien,
Kosovo til Mellemøsten med Irak, Kuwait og Afghanistan.
Samlet set har der siden 1956 været
udsendt ca. 57.000 mennesker som samlede enheder. Derudover har der været
ca. 2000 på observatøropgaver, der fortrinsvis er enkeltmandsudsendelser og i
langt flere lande end ovenfor nævnt.
Det er dog ikke så meget det historiske omkring udsendelserne, der i det
næste vil blive berørt, men derimod den
fase, som ligger umiddelbart efter, nemlig 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 relativt ”let” at være soldat: Der skal ikke
tænkes på børnepasning, indkøb, rude-
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kuverter, vinduespudsning og lign. dagligdags 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 hverdag.
Den mindre sorgfri del af hverdagen
er den, hvor man i missionsområdet konstaterer, at bevægelsesfriheden er taget
fra én; at man ikke har hverken bad eller 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 soldaten oplever.
De mange påvirkninger bliver taget
med hjem efter missionen som en del
af bagagen. Den bliver dog ikke pakket ned i kufferten, men langt på hylde
inde i soldaten. Langt de fleste har efter en udsendelse ændret sig i forhold
til tiden forud.
Forældre vil om deres søn eller datter 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 træffe, eller også bliver den virkelige verden
aldrig helt opdaget.
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.
Man bliver påvirket
De senere år har danske soldater været
udsendt til stadig skarpere missionsområder og det har givet en særlig fokus på
den mentale del af soldaten både under
og ikke mindst efter udsendelsen.
Langt de fleste bruger påvirkningerne på en positiv måde i deres dagligdag,

men desværre ses det også, at enkelte
bliver påvirket i sådan en grad, at deres liv efter en udsendelse udvikler sig
i en negativ retning. Måske ikke nødvendigvis 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 virker ligegyldige og overflødige.
Nogle af de tegn, der typisk vil kunne
ses hos soldaten er søvnløshed, rastløshed, aggressivitet, opfarenhed, øget alkoholforbrug, koncentrationsbesvær eller mareridt. Det behøver dog ikke på
kort sigt at være et usundt tegn, men bliver virkningerne vedvarende er det faresignaler og disse bør ikke negligeres.
Kammeratstøtteordningen
Forsvarets stiller i dag et psykologberedskab til rådighed, men det kan somme 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 gennem flere år, er Kammeratstøtteordningen (KSO). Det er en organisation, der
er opstået som græsrodsbevægelse, men
senere formelt stiftet af syv organisationer med tilknytning til forsvaret.
Disse er Dansk Veteranforening, Hærens Konstabel- og Korporalforening,
Reserveofficersforeningen i Danmark,
Foreningen for Personel af Reserven i
Danmark, Feltartilleriforeningen, Forsvarsbrødrene og De Blå Baretter.
KSO er en to-trins raket, det ene trin
er en telefonlinje, der har åben døgnet
rundt. Telefonlinjen betjenes af frivillige, der alle har været udsendt i internationale tjeneste. Uanset om man ønsker
at være anonym eller ej, vil man kunne 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.
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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 missionsområder m.m.
Også for de pårørende
Men KSO er ikke kun for soldaterne,
men også for de pårørende, der ligeledes kan have store problemer at slås med
under soldatens tjeneste, og efter at soldaten er kommet hjem.
Det er endvidere en opgave for KSO
at deltage i orienteringer for såvel soldaterne som for deres pårørende både
forud for, under, og efter en udsendelse.
Dette gøres for stedse at gøre opmærksom 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 udsendt og se hvilke aktiviteter, der hele
tiden er gang i.
Husk, at bare fordi rigtige soldater
ikke græder, behøver de ikke glemme at tænke sig om – også når de er
kommet hjem.

Pårørendearrangement
Trænregimentet afviklede i weekenden 14.-15. juni pårørendearrangementer for familierne til de soldater,
der til august skal til henholdsvis Kosovo 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, forhold 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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Jeg vil savne sammenholdet
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 Radic, har sendt redaktionen følgende artikel:
Når mange af ens kammerater ofte
sad og snakkede om, hvor god en oplevelse deres ”Hærens Basisuddannelse” (HBU) havde været, kunne jeg
som regel bare lytte med.
Uden virkelig at vide hvorfor de fleste
af dem næsten kun havde gode oplevelser at fortælle, satte jeg mig ned og
spekulerede over, hvad en fire måneders basisuddannelse i det Danske Forsvar indebar.
I starten virkede det lidt uoverskueligt,
at man skulle være væk hjemmefra og at
man skulle indordne sig under forudbestemte 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
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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, eller man blev bedt om at gøre ting, som
i ens øjne ikke ligefrem virkede logisk
første gang. Men i skrivende stund, dagen inden vores HBU afslutningsfest,
kan jeg kigge tilbage på de sidste fire
måneder og smile.
Al den skepsis og usikkerhed man havde i starten er forsvundet. Hvis man i begyndelsen 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 hjælpende hånd. Om det er i felten, kantinen eller noget helt tredje.
Alt i alt har de sidste fire måneder givet mig meget. Jeg har lært ting, som jeg
ikke troede jeg kunne på så kort tid, og
jeg har fået venskaber, som jeg er taknemlig 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 personlige udfordringer og en spænden-

de hverdag har vakt min interesse for
Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse
(HRU). Mine personlige forventninger til HRU’ens otte måneder er derfor
helt anderledes, end dem jeg havde til
HBU´en, 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. Forhåbentlig med en endnu mere spændende
hverdag og nye, men også gamle kammeratskaber, der gør, at man føler sig
som en gruppe. En gruppe, der støtter
hinanden og kan løse opgaver via hinandens 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 gennem 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 tætter bånd mellem mine nye kollegaer og
mig.
Men indtil da gælder det om at afslutte de sidste to dage med manér og fejre fire fantastiske måneder med et brag
af en fest sammen med et hav af nye og
gode venner.
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Af tvillingerne Henriette og Katarina
Holm, konstabler og sygepassere på
infirmeriet Sanitetsdelingen/
Stabskompagniet KFOR hold 18.
I Kosovo er vi efterhånden nået over
halvvejs i vores udsendelse, som indtil videre har været meget spændende. 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 selvstændighedserklæring, som satte fut i det hele. Pludselig skete der små hændelser rundt omkring, 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 bekymring for, om det var muligt at holde leave (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” eller “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 troet, vi kunne, var det fedt at være hernede nu, hvor der skete noget. Vi følte
os heldige over, at det lige præcis var på
vores hold, at der skete noget. Vi oplevede 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 restauranter…. 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. september 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-

Missionen i Kosovo er
ingen badeferie
ter og UNMIK-betjente ind på vores lille infirmeri i Camp Olaf Rye. De var
alle sammen blevet såret af håndgranater, 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 sanitetsdelingen, fik hjælp fra de andre delinger,
der sendte de folk, de havde, som kunne noget inden for førstehjælp. Og de,
der ikke kunne så meget på det område, hjalp med at bære bårer, flytte patienter, fungere som tolke eller “bare”
yde psykisk førstehjælp.
Det var en situation, der hurtigt kunne være endt kaotisk, men det blev den
heldigvis aldrig. Sidst på dagen smilede både behandlerne og mange af de patienter, 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 hverdagen 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 ”Tansporterne”, male hos ”Ingeniørerne”, eller
at man skal køre med LMT eller MP.
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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 kunne blive.
Sociale arrangementer
For at vi kan få lidt sammenhold i Stabskompagniet (STKMP) og i hele bataljonen har vi en masse arrangementer. I
STKMP’et er arrangementet oftest en eller 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-pladsen. Ender delingen på den, skal delingen nemlig arrangere det næste arrangement.
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 hygge delingsvis hernede. Man kan holde
filmaftener, grill-middage, poker-aftener (UDEN indsats), marchtræning, fødselsdage etc., hvilket vi også har gjort
en del gange efterhånden.
Som sagt kom vi ikke ned til det Kosovo, 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.
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AKIF - din idrætsforening orienterer
De suveræne cykelryttere fra Aalborg

På en dejlig varm dag med en frisk
vind, havde Flyvevåbnets Officersskole budt op til Dansk Militær Idrætsforbunds mesterskaber i de to cykeldiscipliner: 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 morgenstunden med 20 km enkeltstart og
her vandt Tina Olsen med 14 sekunder 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 stabelen. Og her blev Tina Olsen også forbundsmester - igen med Lene Lillelund
på 2. pladsen og sammen kunne de lade
sig hylde som forbundsmestre i holdkonkurrencen.
I linieløb senior B over 48 km blev Dennis Vels Kristensen nr. 2.
I old boys over 72 km var AKIF igen
med helt fremme og Kent Gjedsø kunne kåres som vinder efter at have gennemkørt den meget kuperede og vanskelige rute med ca. 38 km/t.
Mesterskabet blev vundet foran Flemming Poulsen, og med Henrik Nielsen
på 6. pladsen.
Sammen genvandt de holdmesterskabet i Old Boysrækken med tilhørende vandrepræmie og guldplakette.
Dagens overraskende højdepunkt var
de til lejligheden indkaldte kyssepiger,
der fik smilene frem hos alle deltagere. Der var store roser til IFO og Flyvevåbnets Officersskole for et veltilrette-

Kent Gjedsø fik et par velfortjente
sejrskys.
lagt og velgennemført stævne, hvor alt
klappede.
Næste år afholdes mesterskaberne næsten på hjemmebane, hvor Søværnets
Idrætsforening, Frederikshavn, er arrangør.

De dygtige skytter fra venstre: Lars K. Andersen, Ib B. Krogh, Allan Mortensen og Per Lindegaard.
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Flugtskydning
i særklasse
I år havde Slagelse Garnisons Idrætsforening fornøjelsen af at afholde
DMI forbundsmesterskaber i flugtskydning. Mesterskaberne blev afholdt på Kirke Stillinge flugtskydningsbane.
Der var tilmeldt i alt 121 skytter, hvilket 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 havde gennem april, maj og juni måned trænet intens på de forskellige skydebaner
i det nordjyske, for at blive klar til mesterskabet.
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 forinden. AKIF satte sig som vinder i de
to bedste rækker, samt en andenplads i
holdkonkurrencen i mesterrækken (slået med en enkelt due).
Stor tak til deltagerne der kunne løsrive sig i denne travle hverdag.
Næste år afholdes arrangementet i
Skive (Dato endnu ikke fastlagt, formodentlig i JUN)

PERSONELNYT
Udnævnelse

Kaptajn O.N. Lund til major pr. 1. juni
2008.
Oversergent S. Gade til seniorsergent
pr. 13. juni 2008.
Oversergent N. Vadsholt til seniorsergent pr. 13. juni 2008.
Oversergent H.D. Christensen til seniorsergent pr. 13. juni 2008.

Tjenestemandsansættelse

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

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

Resultater:

Individuel
Mester-rækken: Vinder civil Per Lindegaard
A-Rækken: Vinder seniorsergent Lars
Kristian Andersen
Hold:
Mester rækken: 2. plads; Per Lindegaard, A. Mortensen, I. B. Krogh.
Allan Mortensen
Udvalgsformand

Kaptajn Torben E. Hansen og overkonstabel Bent E. Andersen kunne den 2. maj
fejre 40 års jubilæum.
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Trænregimentet / Jyske Trænregiments
Soldaterforening
www.trainsoldat.dk

Endnu et fantastisk jubilarstævne
Så kom endelig dagen som mange
”gamle” trænsoldater havde set frem
til. Lørdag den 19. maj kunne soldaterforeningen 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´s soldaterhjem for de forventningsfulde fremmødte.
Her skulle jubilarerne registreres, således indmarchen på kasernen kunne
foregå i årgangsorden.
Rigtig mange havde ikke set hinan-
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den siden hjemsendelsen, og snakken
gik allerede fra morgenstunden på soldaterhjemmet.
Stemmerne kunne genkendes
Flere havde som altid svært ved at lokalisere 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 havde nået paradepladsen inden de sidste
havde forladt Soldaterhjemmet.
Man kan engang i mellem blive forbavset over, at det hvert år - i løbet af relativ kort tid - kan lykkes at få så mange 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 rigtige fod, gå i takt samt gøre holdt uden
at vælte hinanden.
Mange gode historier
Traditionen tro modtog Regimentet styrken på paradepladsen. Denne gang ved
Oberstløjtnant Jørgen Clasen. Efter en
kort tale ved paraden var det tid for at
uddele jubilartegn. Mange gode historier blev udvekslet mens uddelingen foregik. 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 jubilarmiddagen skulle indtages.
Da jubilardeltagerne var bænket i
gymnastiksalen kunne middagen star-
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te. Foreningens faner blev ført ind, og tiden var kommet til en lille koncert med
Hjemmeværnets Trommekorps.
Under middagen var der taler fra Soldaterforeningens venskabsforeninger i
Norge og på Sjælland.
Oberstløjtnant Jørgen Clasen holdt på
regimentets vegne et underholdende indlæg, 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 soldaterforening - 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 æressabel tildelt LSE’et.
Som ”gammel trænsoldat kan en sådan forkortelse måske være en smule
svær. Lokalt støtteelement er det element der i dag sørger for at ”huset” fungerer. Kaserneelmentet, og Cafeteria lyder måske mere kendt.

Lederen af det lokale støtteelement
Flemming Rosenskjold, modtog på vegne af medarbejderne sablen.
Motivationen
Formanden sagde bl.a. ved overrækkelsen følgene:
Flemming: Du er chef for det prægtige 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 mange 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 været sure miner, uanset hvor stor eller besværlig, 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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Aurich Kaserne

Den Danske Brigade i Tyskland
TRÆNSOLDATEN bringer nye afsnit om Brigaden og Aurich Kaserne.
Af pens. major Palle Olesen.
Oberst Richard Allerup udnævnes til
generalmajor og chef for tysklandsdivisionen den 1. januar 1946 og beordres til midlertidig tjeneste som chef
for grænsekommandoet fra den 1. februar 1946.

formningen af den bemyndigelseslov,
der skulle danne grundlaget for styrkens opstilling. Generalen fik lejlighedsvis tilsendt nogle organisationsskemaer til orientering til sin tjenestebolig i
Gråsten.

At generalen blev udnævnt til divisionschef skyldes at ”De frie Danske” i England 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 forhandlinger med de engelske myndigheder
vedrørende styrkens størrelse. Den lovede division på 11.000 mand blev til
en brigade på 4.000 mand.
De væsentligste grunde til at regeringen måtte skære ned på styrkens størrelse var først og fremmest at bevogtningen af de 250.000 flygtninge, som stadig
befandt sig i flygtningelejre i Danmark,
krævede en stor bevogtningsstyrke.
Endvidere havde de russiske besættelsestropper nu forladt Bornholm, hvorfor 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 besynderligt nok ikke i de indledende forhandlinger med de engelske myndigheder
eller i ministeriets forarbejde med ud-

Forsvarsminister Harald Petersen
fremsatte den 28. april 1947 i folketinget
følgende forslag til en bemyndigelseslov
med bemærkninger, her gengivet i datidens 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 modificeret Brigade, forrette Tjeneste som Besættelsesstyrke i Tyskland,
- i det Omfang, det anses for paakrævet af Hensyn til Tilvejebringelse
af nævnte 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,
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 paakrævet, at tillægge civilt Personel ved Besættelsesstyrken midlertidig Grad som
Befalingsmænd eller dermed ligestillet
Grad samt tillægge militært Personel
midlertidig højere Grad,
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- ved Køb og Leje at tilvejebringe de
nødvendige Forsyninger af Uniformer,
Udrustning, Materiel, Køretøjer, Vaaben og Ammunition, Inventar m.v. til
Besættelsesstyrken;
- at lade fremstille særlige Betalingsmidler til Brug for Besættelsesstyrken
inden for danske militære Etablissementer i Besættelsesomraadet,
- efter nærmere Forhandling med vedkommende Ministre at lade Personale
fra andre Fagministerier forrette Tjeneste ved Besættelsesstyrken,
- at lade udbetale til Befalingsmænd o.
l. (undtagen Underkorporaler o. l.) samt
Hærens øvrige Tjenestemænd, der forretter Tjeneste ved Besættelsesstyrker
uden for Landets Grænser, et Tillæg i
Penge, Felttillæg, svarende til Halvdelen
af Lønningen (for Tjenestemænd 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 Befalingsmænd o. 1., der i Henhold til nærværende Stykke oppebærer
Felttillæg, ydes fri Kost eller en Godtgørelse herfor i Analogi med, hvad der
finder Sted under Udlægning i Kantonnement, idet de i Tjenestemandslovene
§ 984, Stk. 4, fastsatte Kosttillæg efter
Forhandling med Finansministeren kan
forhøjes med indtil 100 pCt.,
- at træffe de nødvendige Foranstaltninger, tilsigtende at dække Besættelsesstyrkens kulturelle, idrætslige og
sportslige Behov, samt
- i øvrigt at træffe de Foranstaltninger,
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der senere maatte anses for paakrævede,
tilsigtende at gøre det muligt for Besættelsesstyrken at løse de denne paalagte
Opgaver paa forsvarlig Maade.
Bemærkninger til lovforslaget
Der blev i sin Tid fra den daværende Regerings Side (samlingsregeringen med
Ole Bjørn Kraft som forsvarsminister)
givet Løfte om Udsendelse af en dansk
Division paa ca. 11.000 Mand til Deltagelse i den allierede Besættelse af Tyskland. Henset til de tyske Flygtninges
fortsatte Forbliven her i Landet, i Forbindelse med de store Krav, disses Bevogtning samt Bevogtning af Grænsen
og Opretholdelsen af en dansk Militærstyrke paa Bornholm stiller til Hæren,
og ikke mindst under Hensyn til Danmarks vanskelige økonomiske Stilling
har man gennem en Række Forhandlinger 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 allierede Magters Besættelse af Tyskland
med en Styrke paa ca. 4.000 Mand, udrustet og formeret som en modificeret
Brigade.
Brigaden paaregnes underlagt en engelsk Division, idet dog Forplejningstjeneste, Sundhedstjeneste m. v. foregaar
i Overensstemmelse med danske gældende Love og Bestemmelser. Henset
til de daarlige sanitære Forhold i Tyskland maa det anses for paakrævet, at
Besættelsesstyrkens Personel vakcineres mod visse epidemiske Sygdomme.
Særlige Forslag desangaaende vil blive fremsat i Tilslutning til nærværende Lovforslag.
Retsplejen paaregres at finde Sted i

Overensstemmelse med gældende dansk
Retsplejelov i saa vid Udstrækning, som
dette er muligt. For at muliggøre dette og for at undgaa Oprettelse af særlig
Militærdomstol (Krigsret) vil det være
nødvendigt at knytte en dansk Dommer
til Brigaden og at fastsætte visse supplerende Bestemmelser. Særligt Lovforslag
desangaaende vil blive fremsat i Tilslutning til nærværende Lovforslag.
Da Hærens nuværende Organisation
ikke indebærer Mulighed for umiddelbart at formere Brigaden paa en saadan
Maade at den kan indordnes sammen
med øvrige i tyskland værende Styrker af allierede Magters Hære, vil det
være nødvendigt midlertidig at skride
til Nyoprettelse af enkelte Stabe, Afdelinger og Institutioner (herunder Musikcorps).
Da hærens Personel er for faatalligt
til Opstilling af de nødvendige Rammer, vil det være nødvendigt at fravige
det ved Hærloven fastsatte Antal Befalingsmænd o. l.
Da forholdene I Besættelseszonen kan
medføre krav om, at det til Brigaden
knyttede personel skal indehave visse
militære Grader, vil det være nødvendigt at kunne tillægge civilt og militært
Personel midlertidig Grad i Overensstemmelse hermed.
Det til Brigadens Udstyr nødvendige
Materiel, Ammunition, Køretøjer, Uniformer m. v. paaregnes tilvejebragt ved
Køb og Leje bl. a. fra den engelske Hærs
Beholdning.
Brigadens Mandskab paaregnes uddannet 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
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Styrker vil det være nødvendigt, at Brigaden og dennes Afdelinger er samarbejdet inden Afgangen til Tyskland. Det
vil derfor være nødvendigt i den Anledning 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 (Overgangsstation) 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 knytte 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 betydelige Krav til kulturel Forsorg for
Mandskabet. Der vil derfor blive tilvejebragt de for Mandskabets Velbefindende
fornødne Soldaterhjem, Kantiner o.s.v.
Der vil blive aabnet Brigadens Personel Adgang til at drive Sport og Idræt
i samme Omfang som herhjemme. Der
vil ved Hjælp af Lærerkræfter fra Folkeskolen blive iværksat Undervisning
af forskellig Art. Der vil blive iværksat
særlige Radioudsendelser og etableret
fornøden kunstnerisk Underholdning for
Mandskabet. Fornøden gejstlig Betjening af Styrken vil blive iværksat.
Da Tjeneste ved Besættelsesstyrkerne i Udlandet i adskillige Henseender og især hvad angaar økonomiske Forhold - principielt kan jævnstilles med
Tjeneste i Felten, maa det findes rimeligt at udbetale Befalingsmænd m. fl.
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af Hensyn til Opgavernes forsvarlige
Løsning maatte findes paakrævede.
De til Besættelsesstyrkens Opretholdelse fornødne Pengemidler bevilges
særskilt paa Tillægsbevillingslov.

ved de omhandlede Styrker et Tillæg
til Lønningen af samme Størrelse som
det i Tjenestemandsloven af 1927 fastsatte Felttillæg. Det findes rimeligt at
yde et større Tillæg end det Søtillæg,
der i Henhold til Tjenestemandslovens § 988 udbetales med 3/8 af Lønningen, naar Søværnets Skibe befinder
sig udenfor Linierne Lindesnæs - Texel 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 Tiden daglig 2,20 Kr. For Underkorporaler 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 paagældende en Lønforhøjelse efter samme Retningslinier som Felttillæg for
Befalingsmænd m.fl., og af praktiske
Gr unde, er det ønskeligt at lønne
alle menige ved Besættelsesstyrken
efter samme Sats, hvorved bemærkes, at der næppe vil blive udsendt
menige med under 5 Maaneders Tje-
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neste. Det for udsættes, 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, hvilken Godtgørelse passende vil kunne
fastsættes til de i Tjenestemandslovens § 984, Stk. 4, omhandlede Kosttillæg, forhøjet med indtil 100 pCt.
efter nærmere Forhandling mellem
Forsvarsministeren og Finansministeren, hvorved bemærkes, at nævnte Kosttillæg ved tekstanm. til Finansloven er forhøjet med 40 pCt.
Da de Forhold, der bestemmer Besættelsesstyrkernes 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 enkelte mindre væsentlige Dispositioner, har
man ment at maatte søge en almindelig Bemyndigelse for Forsvarsministeren til eventuelt efter fornøden Forhandling med vedkommende Fagminister at
træffe saadanne Foranstaltninger, som

Generalmajor Allerup erfarede gennem dagspressen den 1. februar 1947 at
der snart skulle afgå en såkaldt kombineret brigade til tyskland. Generalen fløj
den 17. februar 1947 til Hamborg hvor
han mødtes med chefen for generalkommandoens generalstabsafdeling, oberstløjtnant E. P. M. S. Wissum, og kontorchef i forsvarsministeriet, kaptajn V.
Jacobsen. De rejste videre til Bad Oeynhausen, hovedkvarteret for den britiske
rhinarme og sammen skulle de tre danske officerer føre de første forhandlinger
om brigadens placering med chefen for
the British Army of the Rhine (BAOR),
generalløjtnant Sir Richard Loudon McCreery og dennes stabschef, generalmajor Sir William H. Stratton.
Oberstløjtnant E. P. Wissum medbragte regeringens direktiv for brigadens placering. Direktivet påbød at man
ikke måtte forlange et område til brigadens placering nord for linien Lübeck –
Hamburg, men at et område umiddelbar syd for Elben ville tilfredsstille den
danske regering.
Forud for udformningen af regeringens direktiv for brigadens placering
havde generalmajor Richard Allerup
dog en samtale med daværende forsvarsminister 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 borgmester I. C. Møller i Flensborg, der udtalte at såvel danske som tysksindede i
Sydslesvig gerne så den danske styrke
placeret i Sydslesvig.
Hvis ikke placeringen i Sydslesvig
kunne godtages, insisterede generalmajor Allerup på en placering af brigaden i Holsten, hvor kaserneforholdene ville være gode og forbindelsen med
Danmark forholdsvis let.
Forsvarsminister Harald Petersen afviste de fremførte forslag af grænsepolitiske 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 brigade et område umiddelbar syd for Elben. Man påstod først at der ikke var
kasernekapacitet nok i området. Senere 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 Richard Allerups 30 mand store rekognosceringskommando, kaldet tysklandskommissionen, der i marts måned 1947
tog det af englænderne anviste brigadeområde i øjesyn.
Kaptajnens opgave var at rekognoscere på kasernen og give forslag til indkvarteringen af 9. regiments stab, 10.
bataljon samt en eskadron, et ingeniørkompagni 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 kasernehegnet. 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 kunne således ikke drages nytte af hans detailrekognoscering og kendskab til terrænet omkring kasernen. Nevald blev
kort tid efter sin rekognoscering kommanderet til Grønland!
Maple Leaf Barracks blev i 1946 overdraget til enheder i den 1. polske panserdivision fra det canadiske regiment
The Calgary Highlanders. Samtidig besluttede 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 patruljetjeneste ved flygtningelejre samt at bistå ved almindelig ordens opretholdelse 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 kæmpede første gang mod tyskerne i Polen
samme år. Tyskerne kaldte brigaden Die
Schwarze Brigade efter den sorte uniformsjakke brigadens soldater bar. Navnet blev senere videreført af brigadens
veteraner for at ære de faldne kammerater i krigen mod tyskerne i 1939.
Brigaden måtte opgive kampen mod
tyskerne og general Maczek flygtede tillige med et antal officerer og soldater via
Ungarn og Italien til Frankrig, hvor Polen havde dannet en eksilregering med
en anden general, Władysław Sikorski,
som premierminister og generalinspektør for polske styrker i eksil.
Eksilregeringen opfordrede til at flest
mulige soldater fra de forsprængte polske enheder meldte sig til tjeneste igen i
Frankrig. Her fik den polske soldat valget mellem pest eller kolera: vil du kæmpe mod russerne eller mod tyskerne?
Stanisław Maczek blev chef for en
fransk udrustet polsk brigade, 10 Brygada Kawalerii Pancernej, der blev indsat 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, rutine og omskoling på det nye materiel
ved indsættelsen!
Efter hårde kampe mod den overlegne
tyske invasionsstyrke, gav general Maczek den 18. juni 1940 sine soldater ordre
til at ødelægge endnu brugbart krigsmateriel, undslippe de tyske styrker og
enkeltvis, eller i mindre grupper forlade Frankrig og mødes igen i England,
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hvortil eksilregeringen også var flygtet.
Ad flugtveje via Portugal og Nordafrika fandt general Maczek og hans soldater sammen igen i England.
De polske eksilsoldater der ”valgte”
at kæmpe mod russerne blev optaget i
Samodzielna Brygada Strzelcow Podhalanskich, også kaldet the
Independent Highland Rifle Brigade,
senere igen kaldt Polish Brigade Narvik, under kommando af oberst Zygmunt
Bohusz-Szyszko.
Denne brigade var egentlig øremærket som støtte til Finland i den Finsk
– Sovjetiske vinterkrig i 1939-40, men
da tyskerne pludselig overfaldt Norge og Danmark den 9. april 1940, blev
den 4000 mand store vinterudrustedes
og vinterkrigsuddannede polske brigade omdirigeret til Norge fra igangværende træning i de sneklædte franske
alper. Brigaden sendtes med skib fra
Brest i Frankrig, via Greenock i Skotland, til Narvik i Nordnorge, hvortil brigaden ankom en måned efter tyskernes
invasion og hvor polakkerne straks optog kampen mod tyskerne på lige fod
med den norske 6. division, der var under kommando af general Carl Gustav
Fleischer.
Ved sin ankomst til England efter
kampene mod den tyske invasionsstyrke 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 Pancerna ,1. panserdivision, der fastholdt ønsket om at blive kaldt The Black Division. Mandskabet bestod af veteraner
fra kampene mod russerne og tysker-

Churchill A22.
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Sherman M4.
ne i Polen, veteraner fra kampene mod
tyskerne i Frankrig og Norge, frihedskæmpere og andre flygtede fra det besatte Polen samt i øvrigt polakker fra
den ganske verden, der brændende ønskede at befri Polen igen. Englænderne
omtalte respektfuldt disse frivillige polske soldater som Sikorski’s turister, der

nu skulle samles og uddannes i Blairgowrie i Skotland og som indledningsvis fik til opgave at sikre 200 km kystlinie 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 Belfast, Nordirland og bygget på Vauxhall
bilfabrikkerne i Luton. Polakkerne
blev også uddannet på den amerikanske kampvogn Sherman M4, navngivet
af englænderne efter den amerikanske
general William Tecumseh Sherman.
I året 1942 modtog russerne som våbenhjælp 183 stk. Shermann M4 og 301
stk. Churchill M3 og M4 ud af i alt 7 000
stk. kampvogne og store mængder hjulkøretøjer, 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. panserbrigade, under kommando af oberst
Anthony Grudzinski, frem til flådebasen i Wilhemshaven nord for Aurich.
Her fremtvinges en massiv tysk overgivelse, omfattende store hærstyrker, over
200 flådeskibe og de flygtede marineelever fra kasernen i Aurich, to dage før
den totale tyske kapitulation.

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

Sæt allerede nu
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Soldaterforeningens
fugleskydning
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 Dronningens 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.
TRÆNSOLDATEN nr. 2 • 2008
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Forsiden:

Selvom regnen stod ned i stænger,
var der alligevel højt humør blandt
de nye soldater, der den 4. august
mødte op på Aalborg Kaserner,
for her at starte på deres
værnepligtsuddannelse.

Familiens
opbakning
er vigtig
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 gennemføres for de pårørende til udsendte soldater før, under og
efter udsendelsen, ligesom de planlægger og gennemfører 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 pårørende så godt gennem de belastninger, der påvirker såvel familien som den udsendte soldat. Det er et arbejde, der er
steget i omfang og betydning i takt med, at Hæren udsender flere og flere soldater i stadig ”skarpere” missionsområder. 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 forklare, hvad en udsendelse går ud på, så det er hele familien, der står bag den udsendte soldat.
Og udsendelse i internationale missioner er netop Hærens primære opgave, hvad enten det er indsættelse af
enheder i krigslignende operationer i Helmand provinsen i Afghanistan eller i stabiliseringsoperationer i Kosovo. Eller det er udsendelse af enkeltpersoner, som den
jeg selv lige er vendt hjem fra i Bagdad i Irak. Hele Hærens styrke og alt Hærens personel bidrager på den ene
eller anden måde til løsning af denne opgave. Blandt andet fordi dem der er herhjemme, ofte må løbe lidt stær-
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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 ekstra 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 værnepligtige og opstilling af enheder til udsendelse er fortsat gennemført med meget fornemme resultater, og flere af byggeprojekterne 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 medfører – ikke mindst her på Aalborg Kaserner. Også i den
forbindelse skal der nok blive brug for
FREMSYN – STYRKE - VILJE
Christian Mollerup Schmidt
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Der var
masser af
arbejde i
Kosovo
En fortælling fra livet i Stabskompagniet 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 tilbage, 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 forskellige delinger. Vi har kommandodelingen, Bjærgnings- og Transportsdelingen, Reperationsdelingen,
Stabsdelingen, Ingeniørdelingen, Sanitetsdelingen 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 forskellige opgaver, men primært har vi

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 forskel, fra den hjemlige struktur. Vi modtager et udetillæg, samt et FN tillæg, og
der vil altid være nogen, som ikke modtager de rigtige beløb, til rette tid og så
træder kommandokontoret til.
Rejser har også fyldt en hel del i vores 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 oplevet, at have en billet til en mand inden 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 morgenen har vi ofte stået op, for at køre folk
til lufthavnen. Andre gange har vi hjul-
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Forfatteren på marchtur, som
han selv syntes egentligt gik
meget godt!!
5

pet præsten, når hun arrangerede ”Præsteture”, eller en støttet ”KVO-turene”
til Skopje.
Idræt og ildebrand
Trangen til at dyrke idræt kan også komme 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 kommandobefalingsmanden, som er den eneste
i hele lejren, der har løbet et halvmarathon 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 marchtræning. 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 stumperne i kompagniet, men har også haft
ansvaret for det materiel, som militærpolitiet og LMT (Laieson Monitering
Team) har. Hvis noget af det skulle byttes, eller repareres, har han sendt det til
Danmark.
Alt det som kommer fra Danmark, bliver modtaget hos ham, og han lægger
det ind på sine hylder, klar til at blive
udleveret til en bruger.
Forsyneren har også været ”brandkaptajn”. 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 kontrol, 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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i ti dage, kørte frem og tilbage mellem
Camp Oluf Rye og havnebyen Thessaloniki 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 dernæst tilbage igen. Nogle dage tog de turen tre gange.
Det var da vi toppede med leave og
besøgende i lejren. Det blev også lige til
en ”lille” smuttur til Sarajevo i Bosnien, og vi skal ikke glemme de daglige
ture, hvor de kørte mad og andre forsyninger ud til vores to delingslejre, Camp
Jelling og Dog 3.1.
Disse to lejre har de også støttet ingeniørerne 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 andet været med til at hjælpe en by, med
at fælde et meget stort træ, som var til
fare for nedstyrtning i noget bebyggelse. 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 civile, hvor det har gjort stor nytte.
Sidst, men ikke mindst, har de sørget 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 delingslejre fra bunden. De er nogle sande knoklere.
Camp Jelling var den første og blev
etableret langs MSR HEN ved byerne
Zupce og Cabra. Med etableringen af
lejren kunne Mekaniske Infanterikompagni hæve sin levestandard i det danske ansvarsområde væsentligt og gjorde det samtidig muligt, i højere grad
at vise tilstedeværelse i det danske ansvarsområde.
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 levestandarden for vores franske kollega-

er, samt vise permanent tilstedeværelse ved grænsen.
Begge lejre er med bad/toilet containere, varmeblæsere, AIRCON, vandtanke,
dieseltanke og strøm. Der er ikke sparet på bekvemmelighederne.
Udover delingslejrene, har Ingeniørdetachementet største opgaver været
at støtte med opbygning af VCP langs
HEN til primært vores franske kollegaer. Vejprojektet på bjerget mod GORNJI 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 ammunition 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 lille miniature bom til den unge kontorhjælper, så har de ”skruet” til den store 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 synsperioder. Det er nøjagtig den samme form
for syn, som vi kender hjemmefra. Bilerne skal leve op til reglerne i færdselsloven, og bliver synet som havde det været 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 generatoren 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
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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-delingen var på vagt.
CISCENTER
CISCENTER gruppen er vores absolutte 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 gerne skulle kunne høre. De har lavet det,
så lydniveauet er kommet op med 25 %,
så nu kan man så også høre dette anlæg 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 danske 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 turneringen. Godt gået drenge.
Det har været en fornøjelse
Dette var blot en brøkdel af Stabskompagniets 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 sagde farvel til sit kompagni: ”I har arbejdet godt og jeg er utrolig stolt af jeres
flotte arbejde”. Jeg vil sige: ”Han overdriver ikke” og jeg kan kun sige, at jeg
selv er stolt af at måtte være med på dette 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 CIMICopgave. Han var en populær skikkelse
blandt de lokale børn, som det jo tydeligt
ses på billedet her.
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Af premierløjtnant J.H. Jensen, næstkommanderende i 2 HBUKMP/2. Uddannelsesbataljon (UDDBTN).

Klar til fire måneders uddannelse

De nye værnepligtige kom fra hele landet. Her er det Nickie Glissmann fra Fyn, Lena Grønhøj fra Aalborg og Magnus
Friis Søndergaard fra København.
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 allerede 21. juli, da ti helt nye delingsfører (DF) skulle møde deres nye arbejdsplads. 22. juli mødte alle sergenterne
(SG).
Gennem uge 30 og 31 skulle 2 UDDBTN lægge grundstenene for en god og
solid uddannelse gennem de næste fire
måneder. Disse grundsten bestod blandt

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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andet i at lære at håndtere de store grupper (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 delinger (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 givet de nye gruppefører (GF) en solid uddannelse, så dette ”bare” er noget, der
skal læres.
Ligeledes blev de to uger også brugt
til at ruste og ”omskole” de nye førere til HBU og hvad man skal være opmærksom på heri.

de nu har gennemgået en fjerdedel af
hele deres uddannelse. Men de har først
lige smagt på det, at være soldat. Disse fire uger har vi brugt til at klæde de
unge mennesker på til de næste måneder. 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 soldat i mission. Her kører vi uddannelse
i blandt andet bevogtning af en lejr, mobilt checkpoint, house and area search
samt meget andet!
Det bliver en rigtig god uge, der slutter af med, at vi får besøg af tidligere
udsendte fra ISAF samt KFOR, der skal
holde foredrag.

Konstabler som gruppeførere
Vi har i 2 UDDBTN ligeledes søsat et
nyt tiltag, for at løse det problem, at heller ikke 2 UDDBTN/TRR har det personel, vi skal bruge.
Derfor har man valgt at uddanne syv
fra konstabelgruppen til at være gruppeførere, disse er hovedsageligt lånt fra
1 LOGBTN, der har været så behjælpelige at støtte. Men jeg kan roligt sige, at
vi er meget taknemmelige for dette udlån, konstablerne og overkonstablerne
gør et fantastisk stykke arbejde!

En bred uddannelse
Senere i forløbet skal de over to omgange 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 november eller fortsætte og tage en udsendelse med 5 HRUKMP når det opstilles
til december.

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

Hvem mon der vinder?
Der skal selvfølgelig også være noget
konkurrence!! Denne består som tradition i hvem, der vinder idrætsdagen, samt
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hvem der løber med sejren på kontroløvelsen til slut på holdet.
Idrætsdagen løber af stablen allerede i
september måned, hvor vi skal kåre det
bedste idræts KMP. Der var jo lidt postyr om hvem, der egentlig vandt sidste
gang. 2 KMP vandt meget klart flest discipliner, men 1 KMP havde så mange
anden- og tredjepladser, at de løb med
pokalen for flest point. Nok en diskussion, 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, hvordan fordelingen bliver på dette hold.
(Personligt tror jeg selvfølgelig meget
på 2 KMP!!!)
Jeg er dog meget sikker på, at når vi skriver 28. november på kalenderen, vil alle
mand i HBU delen af 2 UDDBTN kigge
tilbage på en god tid!! Ledelsen og mellemledere 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-

”Der m
ryges u å kun
dendør
s”

”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”.
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.
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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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International Miljøkonference for unge
Aalborg by var i sommer vært for
”International Miljøkonference for
unge”. I den anledning stillede Aalborg Kaserner sine faciliteter til rådighed 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 miljøorganisation ”Caretakers of the Environment International (CEI).
Deltagerne repræsenterede 20 forskellige 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-kulturelle forskelle.
De unge mennesker tog aktivt del i de
mange aktiviteter og workshops, der fortrinsvis foregik i teorilokalerne på Hvorup Kaserne. Så i ”den soldaterfri periode” 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 Hvorup Kaserne.
(PaS)

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

Udstilling i
Aalborg
I forbindelse med Rebild festlighederne 3.-5. juli afholdte Aalborg ”Amerikanske Dage”. Her havde Forsvaret,
Aalborg Kaserner og Flyvestationen,
i lighed med sidste år en mindre materieludstilling.
Udstillingen var i år forstærket af Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum og
Trænregiments Soldaterforening.
Der var således også lidt gammelt militærgrej at kigge på. I år var udstillingen placeret på Gl. Torv foran rådhuset,
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hvor pladsen blev delt med American
Wheels Aalborg. Dette, og livemusik
på den anden del af torvet, gjorde udstillingen velbesøgt.

Der var dog ikke plads til alle militære køretøjer på Torvet så Leopard II var
hensat til Nytorv.
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Det var vådt og vildt og meget koldt

Af militærpolitisergent Kristian Jørgensen, der her beretter om militærpolitiets tur til Norge.
Til dagligt uddanner vi de kommende MP-detachementer til missionerne i Kosovo og Afghanistan, men i uge
23 tog vi fastansatte fra 2. Militærpolitikompagni et afbræk, så vi kunne 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 mandag morgen mødte op foran kompagnibygningen, hvor snakken gik lystigt, om
hvad hver enkelt havde pakket af grej
og nødvendigt overlevelsesudstyr. Enkelte 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 citronmåne fundet frem, og der blev lavet kø-

rehold til de fire bus-letter. I alt var vi
20 personer med tilhørsforhold til 2. Militærpoliti-kompagni, som tog af sted
mod Norge. En flerfarvet flok af MP-befalingsmænd, forsyningshjælpere, motormekanikere og kontorhjælpere, såvel
militæransatte som civile.
Kursen blev sat mod færgen i Hirtshals og et dejligt stykke med dansk motorvej blev hurtigt tilbagelagt – et stykke, som mange meget hurtigt kom til at
tænke tilbage på med længsel.
Færgeoverfarten forløb smertefrit, dog
blev der lavet enkelte jokes om, at billetterne var blevet booket forkert, og vi
derfor skulle med den gamle langsomme færge i stedet for hurtigfærgen.
Ved ankomst til Kristianssand blev
snuden vendt mod Oslo og derefter de
resterende 350 km mod Heidal. Nok lyder 650 km ikke af meget, og det havde det nok heller ikke været, hvis man
havde kørt på motorvej. Men dem, som
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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 buslettens bremser var blevet testet maksimalt, 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 snorkeniveau.
Grundig instruktion
Tirsdag var den første dag med vandaktiviteter 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, redningsvest og hjelm var vigtigste ting, og der
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var udbredt glæde over, at raftingcenteret havde våddragter i størrelse dækkende fra stor til meget stor.
Da alle havde fået det nødvendige grej,
kørte vi i bus ud til stedet, hvor vi skulle søsættes. En solid instruktion i de forskellige sikkerhedsprocedurer fik gjort
os alle klar til at komme i bådene.
Instruktionen var muligvis lidt længere 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 bruge dumdristige danskere i en kæntring
som baggrundsbilleder på en reportage herom.
I begyndelsen af juni er der masser af
smeltevand fra fjeldene i elvene og på
enkelte steder kan det godt gå ret voldsomt for sig. Elvene blev klassificeret
med tallene fra 1 til 6. 1 er helt fladt vand
og 6 er usejlbart. Instruktørerne oplyste om, at den første elv, som vi skulle stifte bekendtskab med p.t. ville blive 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 kommandoerne. Det var vigtigt, at vi alle gjorde, 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 alligevel var en tur under, fordi båden væltede,
var alle godt trætte og mere bevidste om,
hvad udtrykket ”white water river rafting” dækker over. Frokosten blev indtaget i det fri, og alle var glade for den
varme ret, som vores instruktører havde taget med til os.
Om eftermiddagen stod den på rebaktivitet 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 kravlede ud over siden på broen og på instruktørens nedtælling gav slip, hvorefter man svingede i et pendul som en stor
gynge under broen. En sjov og spændende udfordring, som ikke alle var lige
begejstrede for – men man gennemførte 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 hørende mælk eller fløde.
Og så kunne vi også lige få en fyraftensøl.

TV2 Norge: ”Bare de allertuffeste vovar seg yt i Sjoa, når vandfellingen er så
stor som nu!
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Hurtigere og vildere
Onsdag var sidste vanddag, og vi ventede spændt på, hvad vores instruktører havde fundet frem til os. Alle havde
en formodning om, at det skulle være
hurtigere og vildere end dagen før, noget 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 buldrer og brager, og man har svært ved at
holde hovedet oven vande, afskrækkede nogle, og enkelte kom også med udtalelser om, at de hellere ville gå forbi
de hårde passager, og så samles op efterfølgende. Igen havde instruktørerne
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medbragt et varmt middagsmåltid til os,
som blev indtaget efter en længere padletur på relativt fladt vand, hvor vi havde rutineret de procedurer, vi lærte dagen forinden – alt tegnede fortsat på, at
det ville blive en smule vildere.
Instruktørerne nævnte klassifikationsgrader 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 bevarede dog roen, og efter adskillelige udsagn om, at ”det var for ulækkert” og
”så lige midt i maden”, svarede vedkommende 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 oplevelse. 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 gummibådene, som er noget stærkere end det lyder. Vel og mærke, da det samtidig gik
op og ned, og bådene flere gange indtog 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 atter stod på land med en befriende latter.
Afventende næste udfordring, busturen
hjem til raftingcentret med den langhårede storskæggede canadiske buschauffør, der på udkørslen samme dag allerede havde haft to mindre påkørsler.
Vi kom dog hele hjem til raftingcentret, hvor madmor stod klar med god
og solid aftensspise. Aftenen gik med
at ryste løgnehånden og få en fyraftensøl omkring et bål.
Torsdag var store afrejsedag med nødvendig afgang kl. fire om morgenen for
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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 hvilke 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´er med vores laserhastighedsmåler 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.

13

Der sker noget over det hele
- og det kan vi være stolte af
Redaktionen har bedt chefen for Det
Lokale Støtteelement på Aalborg Kaserner (LSEAAL), Flemming Rosenskjold, om at give en status på de
mange tiltag samt bygge- og anlægsprojekter, der p.t. er sat i værk, eller
er i støbeskeen i Garnisonen.
Forsvarets kantinevirksomhed
Vedrørende Forsvarets Kantinevirksomhed kan det nævnes, at pilotprojektet ”Sund mad” indtil videre fortsætter 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 meget 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 mange ressourcer på håndteringen af frugtordningen, herunder de arbejdsmiljømæssige omstændigheder, hvorfor vi p.t.
evaluerer disse forhold.

Såfremt denne evaluering har indflydelse på frugtordningen, vil dette blive
informeret ud til brugerne.
Kørselselementet
Vi har nu endelig langt om længe modtaget de sidste syv helt nye køretøjer,
således at vi nu er oppe på den kapacitet af administrative køretøjer, som vi
er normeret med. Det der p.t. henstår
er, at vi fra Forsvarets Materieltjeneste
mangler at få procedurerne for erstatningskøretøjer for hhv. kasserede køretøjer, herunder smadrede og udtjente køretøjer.
Status vedrørende
igangværende renoveringer
Bygning 8/NUK: Selve renoveringen af
bygningen er tilendebragt. Dog mangler de omkringliggende udendørsarealer
at blive gjort helt færdige. Bl.a. mangler pladsen foran bygningen at blive færdiggjort, hvor der skal placeres kunst.
Nuværende parkeringsplads langs bygningen skal udvides med én meter, samt
manglende planering og såning af græs
på det store areal.
Pavilloner/NUK: De tre kontorpavillo-

Der foretages jordbundsprøver til
brug for den kommende kloakering.
ner til 1. Logistikbataljon (1 LOGBTN)
er stort set færdig. Der mangler bl.a. indlæggelse af vand til rengøring samt overdækning langs bygningen.
Arbejdet med opstilling af to kontorpavilloner 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 anvendes 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 komponentværksted til Værksted Danmark.
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BYG 55/NUK: Det eksisterende våbenværksted udvides med et nybyggeri på
72 kvadratmeter.
BYG 36, 51 og 55 vil blive overdraget
ultimo 2008.
BYG 13/NUK: Renoveringen af bygningen er gået i gang. Bygningen skal
anvendes af 1 LOGBTN.
BYG 20/HVK: Hele bygningen (18 værelser) renoveres således, at alle værelser
får eget bad og toilet samt TV.
BYG 26/HVK: Resten af bygningen (8
værelser) renoveres således, at alle værelser, i lighed med de 10 øvrige værelser i bygningen, får eget bad og toilet samt TV.
Status vedrørende
kommende projekter
Kloakering og separering. Omhandler
såvel NUK som HVK. Projektbeskrivelse er godt i gang. Opstart af projektet forventes efterår 2009 og vil være
tilendebragt efteråret 2010.
Brand-, rednings- og miljøplads: Der
etableres nedfiringshuse, stormskadebygning 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 ligeledes i gang i september 2008. Projektet er desværre blevet barberet, idet klimaskærmen samt tilkørslen til området
grundet økonomi er udgået af projektet.
Projektgruppe indkvartering: Under
FBE er der nedsat en projektgruppe indkvartering, hvor bl.a. jeg selv er medlem. Dette er en del af ”Bedre hverdag”,
der bl.a. skal være med til at tiltrække
og fastholde personel til forsvaret. I denne 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

Renoveringen af de gamle udlejningskvarterere på Hvorup Kaserne er i fuld
gang, og inden årsskiftet er de alle bragt op på hotellignende standard.
beløbene som Aalborg Kaserner er stillet i udsigt at skulle anvende på projekterne.
Projekt 2. Hovedrengøring af kvarterer og belægningsstuer. Kr. 4 mil. (Kr.
756.000).
Projekt 3.Trådløs internetadgang i indkvarteringsfaciliteter. Kr. 3 mil. (Kr.
600.000). Etableres på belægningsstuer 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. udvidet programpakke. Kr. 11 mil. (Kr.
916.000).
Projekt 6. Etablering af do. I skydelejre. Kr. 1.7 mil.
Projekt 7. Etablering af FIIN i indkvarteringsbygninger (skole/kursus og tjenesterejser). Kr. 3 mil. (Kr. 100.000).
Aalborg Kaserner er omfattet af projekterne 1, 2, 3, 5 og 6. Projekt 4 er selvfinansierende.
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Vi kan være lidt stolte over, at Aalborg Kaserner er en slags model for øvrige, idet den måde vi har valgt at indrette 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 ”Fibernet”, som bl.a. handler om fremføring og etablering af internet, TV, INFO
kanaler, IP telefoni m.v.
Hvornår de enkelte projekter løber af
stablen afhænger bl.a. af de udbudsforretninger, der skal foretages. Vedrørende inventar til indkvartering kan det oplyses, at udbudsmaterialet i nær fremtid
udsendes. Indkøb af inventar vil således
tidligst kunne blive foretaget i november/december 2008. Sideløbende med
udskiftning af inventar skal kvartererne
males og nogle bygninger renoveres.
Modernisering af skydebaneanlægget,
herunder opgradering af GSIM: Arbejdet er på nogle områder indledt. Det er
et projekt der løber over de næste fire
til fem år, hvor der i alt vil blive investeret ca. kr. 85. mil.
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Sminkningens
svære
kunst
I forbindelse uddannelse af styrkerne
til Kosovo og Afghanistan bliver der,
forud for udsendelsen, afholdt store
og realistiske øvelser i Oksbøl øvelsesterræn. I den forbindelse spiller 2.
Brigades Sminkecenter en central rolle, da det er dem, der forestår sminkningen 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 skudsår fra den virkelige verden og så, med
modellervoks, maling og diverse sminkecremer, ”bygge” et lignende skudsår
op på en figurant”.
”Vi har haft mange – rigtig mange –
sminkører gennem ”butikken” de senere 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 netop er ved at færdiggøre et vådeskud på
en soldat.
Et talent ud over det sædvanlige
”Det kan da være, du kender hende”, siger han. ”Hun hedder Mette Ovesen, er
konstabel og kommer fra Aalborg, hvor
hun er tjenestegørende ved Sanitetskompagniet i 1. Logistikbataljon. Og hun er
et talent helt ud over det sædvanlige”
”Vi plejer jo ellers at trække på forskellige hjemmeværnsfolk, men da de
alle havde meldt forfald, spurgte vi rundt
i brigadens enheder, om der evt. var nogle, der kunne tænke sig at prøve. Og
her var Mette så én af dem – og heldig-
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vis for det”, siger han med et veltilfreds
glimt i øjet.
Spændende og interessant
Mette er til daglig sygehjælper og under uddannelse til ambulancemand.
”Det har været et kærkomment afbræk
i hverdagen og samtidig meget interessant og spændende”, siger hun. ”Jeg har
set mange billeder fra den virkelige verden, der – selvom de kan være temmelig
ulækre – giver os de bedste forudsætninger for at lave så realistisk en sminkning 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 meget lærerigt indblik i reelle skader”, siger hun. ”Og det er måske fordi, jeg er
ret god til at tegne, at det egentlig falder mig så nemt at ”sminke”. Og selvom 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 særdeles naturtro vådeskud.
(PaS)
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Medalje
for tapperhed
Sergent René Houbak Rasmussen og
konstabel Martin Bødker fik Forsvarets Medalje for Tapperhed for deres
indsats i Helmand-provinsen i Afghanistan.
Da chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Poul Kiærskou,
den 28. august, besøgte Aalborg Kaserner, 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.

Martin Bødker og René Houbak Rasmussen med de velfortjente medaljer.
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.

Soldaterhjemmet fik penge
fra Tuborg Fonden
Det er nu anden gang forstanderparret Solveig og Leif Hove Nielsen er blevet 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 yderligere et godt sponsorat, i form af en rabat på 10.000 kroner fra Calamus Danmark i Aulum, kunne der blive til hele
to fladskærms TV, som allerede er opsat og taget i brug i to af soldaterhjemmets stuer.
Calamus sælger alt indenfor AV udstyr 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 møbler kunne udskiftes til nogle tidssvarende møbler.
Det går nemlig godt på soldaterhjemmet, hvor omsætningen er støt stigende og Solveig og Leif er ikke i tvivl om,
at et godt samarbejde med Aalborg Kaserner 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 forstanderparret checken på de 20.000 kroner i
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Ole Bager overrækker her checken til
Solveig og Leif.
overværelse af bl.a. salgschef John Lisbjerg, Calamus Danmark, og chefen for
Aalborg Kaserner oberst Christian Mollerup Schmidt.
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AKIF - din idrætsforening orienterer
Af Henrik Vinther, AKIF’s cykeludvalg og holdkaptajn for AKIF 1 under Nordjylland Rundt.

Fantastisk flot cykelresultat
Lørdag den 16. august deltog 24 ryttere fra Aalborg Kaserners Idrætsforening i Nordjylland rundt på 125
km ruten.
Der var i alt 700 deltagere på denne rute
og målsætningen for holdet var en gentagelse af sidste års førsteplads i holdkonkurrencen. 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 verdensmester 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 cykeltur til Hammer Bakker. Vi mødes hver

torsdag kl. 14 og kører samlet til Hammer 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 dagsform og niveau. Eneste krav er, at du
har en MTB (Mountainbike) og en cykelhjelm. Disse kan evt. lånes ved henvendelse 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 dette, når de endelige datoer er på plads.

Annonce
Vestergaard
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PERSONELNYT
Udnævnelse

Oberstløjtnant H.U. Sørensen.

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

Premierløjtnant T.J. Bergenstoff til kaptajn 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 premierløjtnant 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 premierløjtnant pr. 26. juni 2008.
Kadet H. Østergaard til premierløjtnant
pr. 26. juni 2008.
Kadet P.W. Ibsen til premierløjtnant pr.
26. juni 2008.

Fortjenstmedaljen i Sølv

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

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.

Pensionering

Kaptajn T.E. Hansen, 31. juli 2008.
Ejendomsservicetekniker Mogens Gustafson 1. september 2008.
Ejendomsservicetekniker Arne P. Bransborg, 1. juli 2008.

Tjenestemandsansættelse
Mogens “Gusse” Gustafson.
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Seniorsergent J.P.Q. Hansen, 1. juli
2008.
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Trænregimentet / Jyske Trænregiments
Soldaterforening
www.trainsoldat.dk

Soldaterforeningens fugleskydning
I et godt og rationelt samarbejde mellem 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 solbeskinnet søndag sammen med familie, venner og kolleger for sammen at få pudset skydefærdighederne af.
Arrangementet startede med den gamle fuglekonges ankomst kl. 10.00. Efter
fuglekongen havde hilst på de fremmødte startede skydningen på fuglen.
Der var desuden sideløbende skydninger blandt andet for kvinder og børn.
Skydningen blev stoppet ved middagstid og den medbragte madkurv

blev fortæret.
Ca. kl. 1500 afsluttedes fugleskydningen med kåringen af den nye fuglekonge. Fuglekongen for det nye år blev
formanden for 10. Regiments Soldaterforening, Lars Erik Christensen.
Alt i alt en god dag. Vejret var, som
planlagt: Solskin og varme hele dagen!

Den nye fuglekonge, Lars Erik
Christensen.

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
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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

Dørene åbnes kl. 18.00
Der er traditionen tro store gevinster på højkant:

Ænder - vin - chokolade kaffe o.m. mere

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

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
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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.
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.
Trekanten Wilhelmshaven – Oldenborg
– Emden var det område i Østfrisland
englænderne havde udset sig til placeringen af den danske brigade. Kasernerne i Wilhelmshaven, Jever, Aurich
og Varel kunne straks stilles til rådighed og der kunne anvises en god plads
til den danske brigadestab i Bad Zwischenahn, 25 km vest for Oldenborg.
Østfrisland er et område i delstaten
Nedersaksen i det nordvestlige Tyskland med grænser til Holland, Nordsøen, Slesvig-Holsten og Hamborg, også
kaldet Aurich- halvøen.
Englænderne afviste således det danske ønske om at placere brigaden umiddelbar 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 englænderne truffet aftale om at en dansk
kommission på ca. 30 mand, under ledelse af generalmajor R. Allerup, skulle ankomme til området omkring den 1.
marts 1947 for at indlede de nødvendige forhandlinger og for at rekognoscere i området.
Regeringen godkendte englændernes
forslag til brigadens placering i Østfrisland og den 4. marts 1947 ankom kommissionen til Oldenborg, hvor den indkvarterede 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-
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ge med en repræsentant for rhinarmeen, oberst Bracy Crey og en repræsentant for 7th Armoured Division, oberst
Grenwood.
På mødet meddelte briterne overraskende at den danske brigade alligevel
ikke kunne få kasernerne i Bad Zwischenahn og i Wilhelmshaven, da de engelske enheder på disse kaserner, ikke
kunne flyttes.
General Allerup beklagede omgående
dette forhold, men at man nu ville rekognoscere for mulighederne af at placere
de danske styrker under mere indskrænkede forhold i det tildelte område.
Rekognosceringen viste at brigadestaben 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 formeret en stabseskadron og en opklaringseskadron, som skulle indgå i en
dansk besættelsesstyrke i Tyskland.
Betegnelsen opklaringseskadron blev
her for første gang anvendt i Danmark.
Eskadronen i Tyskland blev hyppigt udskiftet, dels for at fordele byrderne ligeligt på det faste personel og dels fordi
eskadronerne fik en fremragende uddannelse 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 panservogne med 37 mm kanon og maskingevær 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 artilleriafdelingen hensigtsmæssigt, nu hvor kasernerne i Bad Zwischenahn og Wilhelmshaven 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 etablissementet og ikke lade sig friste til at anvende de enkelte rekognoscenters mere
eller mindre fantasifulde forslag og heller ikke anvende de pompøse tyske navne. 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 lokale på Seehotel Fährhaus med den bedste udsigt over søen, ophængt et træpanel med følgende inskription:
In this room on 5 May 1945, consequent on the capitulation of the German 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 Straube and issued orders for the surrender
of all German land, sea and airforces
in North Friesland.
(Som følge af de tyske styrkers kapitulation i Nordvesteuropa mødtes den kommanderende general for 2. canadiske
korps, generalløjtnant G.G. Simonds,
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med infanterigeneral Erich Straube den
5. maj 1945 i dette lokale og gav, i overværelse af divisionsgeneraler og ledende stabsofficerer ved korpset, direktiver
for overgivelsen af alle tyske land-, sø-,
og luftstyrker i Nordfrisland).
Denne ”delkapitulation” var i øvrigt koordineret med de tyske styrkers kapitulation i Holland, hvor chefen for 1. canadiske korps, generalløjtnant Charles
Foulkes, på samme tidspunkt i byen Wageningen på Hotel de Wereld (hotel verden) dikterede overgivelsesbetingelserne til chefen for besættelsesstyrkerne
i Holland, den tyske general Johannes
Blaskowitz.
Placeringen af artilleriet i Aurich sammen med 9. regiments stab og en bataljon(+) blev opgivet på grund af kasernens mangelfulde og ødelagte sanitære
installationer, der ville blive yderligere belastet ved artilleriafdelingens indkvartering.
Yderligere et argument for ikke at indkvartere artilleriet på Aurich kaserne
var de meget begrænsede værksteds- og
garagefaciliteter.
På et møde den 9. marts 1947 meddelte general Allerup de britiske forhandlere, at hvis der ikke blev stillet yderligere kasernekapacitet til rådighed i det
tildelte trekantområde Wilhelmshaven
– Oldenborg – Emden, måtte han foreslå den danske regering at artilleriet forblev i Danmark, indtil der blev skaffet
mere kaserneplads i området.
Herefter fortsatte nogle af kommissionens medlemmer detailrekognosceringen på kasernerne i Aurich, Jever og
Varel efter de udarbejdede belægningsplaner og styrketal med den opgave at
anvise afdelinger og underafdelinger
indkvartering og administrationslokaler, placere messer og velfærdsfaciliteter, samt rekognoscere for skydebaner
og øvelsespladser i tilknytning til kasernerne.
Overtagelse af klubber og hoteller i de
respektive garnisonsområder blev forhandlet på plads af kommissionens intendanturofficerer. 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 Allerup kommissionen med sin egentlige
stab for at føre forhandlinger direkte
med den engelske 7th Armoured Division i Soltau. Den danske brigade skulle underlægges denne division ved ankomst 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 lægekorps rådighed over hele eller dele af
det beslaglagte og benyttede Schutzstaffel- (SS) hospital i Krayenbrück ved Oldenborg.
Nye forhandlingerne om hospitalsspørgsmålet fandt senere sted, idet
Stabslæge J. Hempel-Jørgensen blev
sendt på en ny tjenesterejse til Tyskland for sammen med BAOR´s ledende læge at finde en for begge parter tilfredsstillende løsning.
Forhandlingerne om delingen af et
andet beslaglagt hospital i byen Sande,
indrettet som flygtningehospital, gav intet resultat. Blandt andet måtte man ved
en deling af dette hospital mellem de engelske og danske styrker tillige stille den
fælles operationsstue til rådighed for patienter fra en stor flygtningelejr i området. 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 enedes om at dele det store centralhospital
i Krayenbrück ved Oldenborg. Lægekorpset overtog endda hovedparten af
hospitalet og kun en mindre fløj blev forbeholdt englænderne. En af ulemperne
ved driften af det delte centralhospital
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i Oldenburg var imidlertid at der ikke
kunne etableres en tilstrækkelig kontrol
med færdselen af civile på det store område, hvilket gav sig udslag i omfattende tyverier fra hospitalet.
Det danske lægekorps havde rådighed over hospitalet i perioden fra juni
1947 til den 26. september 1949, hvor
de sidste danske patienter på hospitalet blev overflyttet til garnisonssygehuset i Jever.
Lad artilleriet få Aurich kaserne og placer en af jeres bataljoner på Norderney!
- Dette forslag fremkom Generalmajor
J. H. Roberts med under de fortsatte forhandlinger i Soltau vedrørende at finde

en egnet garnison til den danske artilleriafdeling i det tildelte område.
Dette besynderlige forslag blev dog
straks afvist af general Allerup, idet en
så isoleret placering af en bataljon intet fornuftigt formål tjente. Hertil kom
at placeringen ville give brigaden store
forsyningsproblemer. Norderney er en
af de 7 østfrisiske øer. Øen ligger en times sejlads (1947) fra Østfrisland!
Wilhelmshaven Kaserne blev imidlertid rømmet af englænderne et halvt
år efter brigadens ankomst til Tyskland
og den danske brigades artilleri fik endelig marchordre til garnisonen i Wilhelmshaven med oberst E. A. Hoffmann
som chef.

Forsættes i næste nummer af
TRÆNSOLDATEN, der udkommer
til december.
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Forsiden:

Her i efteråret har ni hold
erhvervspraktikanter gæstet Aalborg
Kaserner, hvor de har fået en
smagsprøve på soldaterlivets glæder
og trængsler. Her er et af holdene
fotograferet ved afslutningen på deres
lidt våde øvelse.

Vi er på
rette spor
Jeg har ved flere lejligheder holdt Jer, kære læsere, orienteret
om hvordan det går med implementeringen af det forsvarsforlig, 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 støttestrukturerne, hvor resultatet som bekendt blev de centrale tjenester.
Forsvarskommandoen har med hjælp fra et eksternt konsulentfirma 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 forsvarsminister 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 sanitetsområdet 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
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har Hæren og dermed også logistiktropperne officielt fået
overdraget de nye MAN lastbiler eller MPV for Multi Purpose 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 materiellets potentialer fuldt ud. Der ligger derfor en ikke helt lille
opgave i at få materiellet fuldt implementeret – også på uddannelsessiden.
Kvalitetsmæssigt synes jeg Hæren, og ikke mindst logistiktropperne, er på rette spor, endda i et relativt højt tempo. Forhåbentlig vil den kommende Forsvarsaftale hjælpe denne udvikling 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
3

������
������������������������������������������������
���������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

4

TRÆNSOLDATEN nr. 4 • 2008

Af Nanna Georgi, Ans skole, 9.x

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

Grøn make-up
og sure tæer
Hvert år gæster cirka 250 erhverspraktikanter Aalborg Kaserner, hvor
de får et indblik i livet som soldat.
Utallige er de positive tilbagemeldinger, der virkelig viser, at programet er skruet rigtig godt sammen,
ligesom det er tydeligt, at instruktørerne virkelig ligger sjælen i deres arbejde.
Nanna Georgi har sendt redaktionen
denne beretning om hendes praktikophold:
“Piger kan ikke det samme som drenge.” Den fordom bekæmpede jeg gennem 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 ”soldaterkammerater”.
Det var en grå og kølig mandag morgen.
Jeg havde ikke sovet ret godt og jeg vågnede med sommerfugle i maven.
Jeg var rigtig nervøs, for jeg skulle
helt til Aalborg, hvor jeg skulle ind til
militæret i erhvervspraktik ved Trænregimentet.
Der var mange, der troede, at jeg ikke
kunne klare en hel uge i militæret, fordi jeg er en pige. Men jeg havde besluttet at bevise overfor alle, at jeg også
kunne både tænke og klare det hele som
en dreng. Så jeg valgte egentlig at komme i til militæret, både for at bevise at
en pige kan, og fordi jeg synes, det lød
enormt spændene.
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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 vores 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 andre 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 fejet 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 anden 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 igennem alle de samme ting, som drengene
skal. Hvis drengene skal springe eller
hoppe over noget højt, ja så skal pigerne også. Tirsdag var vi nemlig på forhindringsbanen, og pigerne skulle det
samme som drengene og det synes jeg
var fedt. For jeg elskede det, som vores leder tit sagde, med at vi piger sagtens 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
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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 andre havde fået hjælp, men jeg ville bare
selv gøre det, for jeg var besat af at prøve 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 lærer, 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 sammenholdet.

6

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 nærmeste i militæret.
Vi hørte også en masse historier om
hvordan folk, der havde været i militæret 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 praktikanter, der ikke turde eller ville, kunne 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 skulle 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 bivuak. 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 heldigvis 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, middag og aften. Det var bedre, end jeg troede, men aftensmaden var ikke for god.
Men når man er i det fri som soldat, kan
alting spises!
Det blev mørkere og mørkere, og selvom 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 langsomt kravle tættere og tættere på. Da vi
til sidst ikke kunne komme tættere på,
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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 foran dig. Du hører små lyde, men kan stadig ikke høre hvilken retning, det kommer 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 meget 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 vågnede jeg helt op. For når du ligger i mørke, 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 aldrig nogensinde havde turdet det før, udfordrede jeg igen mine grænser, for jeg
skulle bare igennem det hele!
Lige da jeg fik øje på en mand, der kiggede over imod os, begyndte det at lyse
op, og vi blev skudt på. Vi blev angrebet! 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 vidste, det var en prøve, var jeg ret bange.
Vi nåede alle sikre hjem til vores lejr,
men mit hjerte dunkede som bare pokker! Vi faldt til ro og kom i vores soveposer. 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 ønsker 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 hadede 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 uddannelser 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 militæret er meget forskellige. Men bare efter 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 meget 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.
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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 sådan at måtte sige farvel til vores frisør,
men vi må jo respektere hendes beslutning – 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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BLIV OFFICER.
BLIV LEDER.
BLIV I FORSVARET.
Verden er fuld af muligheder, men hvis du vil være leder, skal du blive i
Forsvaret – og blive officer. Officersuddannelserne fokuserer målrettet
på praktisk og teoretisk ledelse inden for tre uddannelsesretninger.
Inden for disse retninger har du stor frihed til selv at sammensætte dit
eget forløb. Læs mere på blivofficer.dk.

> Officer

> Kontraktofficer

Den klassiske ofﬁcersuddannelse er blevet
kortere og meget mere ﬂeksibel. Ledelse i
teori og praksis – national og international
karriere med stort ledelsesansvar.
Et springbræt til en karriere i Forsvaret.

Koncentreret lederuddannelse, hvor du
primært bliver uddannet til ledelse i stabsfunktioner. Når din kontrakt udløber,
kan du for eksempel fortsætte din videre
uddannelse og karriere i Forsvaret.

Uddannelsesstart august 2009.

Uddannelsesstart august 2009.

> Reserveofficer

NU

SØG
Relanceres nu som en
to-årig uddannelse med
nationalt fokus. Lær at lede og lær
andre at lede. Når du er færdig, bliver
du tilknyttet Forsvaret som ofﬁcer
efter eget ønske. Sideløbende med
uddannelse eller job. Mulighed for
fastansættelse.
Uddannelsesstart februar 2009.

Læs mere på www.blivofficer.dk
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man på skærme kan følge med i, hvad
der sker i området.

Jeg glæder mig til Kosovo
Af kaptajn John H. Knudsen.
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 postkasse, (nogen kalder ham/hende for
stikkeren).
Jeg var ellers lige ved at blive tryg ved
min nye funktion ved GSE, som kontaktog 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, herunder en CH-RECCE i september.
CH-RECCEEN har været en kanon oplevelse. Det var utrolig interessant at se
CAMP OLAF RYE (COR), selvom det efterhånden er en slidt lejr. Den er ti år gammel, men alligevel stadig velfungerende.
Formålet med CH-RECCEN var, at vi
skulle erhverve viden om indsættelsesmiljøet i Kosovo og om vores fremtidige
stillinger og funktioner. Samtidig skulle CH-RECCEN danne grundlag for den
videre uddannelse inden udsendelsen.

Vi startede 20 mand fra forskellige destinationer 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 forventningsfulde og ventede på os. De var alle glade for at se os, for det var jo de kommende afløsere, der kom. Fra Pristina kørte
vi i bus til COR, hvor vi undervejs havde rig lejlighed til at tage de nye omgivelser i øjesyn.
Vi landede i COR kl. 1800 til en appel 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 område, så det var næsten en motionstur, vi
var ude på.
Efter marchreturen i COR var der indledningsvis Commanders velkomst med
efterfølgende briefing om ugens program
og indledende orienteringer om situationen dernede. Der var briefing af CH´erne
fra MEKINF (71) og den franske spejderdeling (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 missions område.
DOG 31 havde lige fået monteret videoovervågning inden vi kom derned, så
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Da vi havde set på forholdende, og fået
en orientering om den taktiske situation, 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 koordinere og planlægge aftaler med civilbefolkningen.
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 cases i lejren, Crowd Riot Control (CRC),
og forskellige beredskabssgrader. CRC
kan sammenlignes med det der foregår
engang imellem på Østerbro i København i forbindelse med Ungdomshuset
o.lign.
Under CH-RECCE´N var i naturligt
inde i Mitrovica for at se nærmere på forholdende, samt oppe på toppen af de højeste punkter omkring byen. Så vi havde
rig mulighed for at danne os et overblik
over området samt at se, hvor de forskellige ting var placeret i byen.
Vi var i slutningen af ugen ude på en
helikoptertur (recce), så vi fra luften kunne se ansvarsområdet fra denne side også.
Det er et enormt stort og smukt område
med bjerge, skove, floder og byer i enklaver.
Alle dagene i COR gik med at se, lytte 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 oplevelse i kufferten.
Kosovo er et meget smukt land, og jeg
glæder mig til at komme derned igen.
Denne gang dog for en længere periode.
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Teknologiske vidundere
Af major Niels Ørndrup 1. Logistikbataljon.
Hærens operative enheder får i øjeblikket udleveret nye lastbiler, som
er leveret af den Tyske lastvognsfabrik MAN i München. Det drejer sig
primært om to grundmodeller, en
fuldpansret SX-udgave, og en udgave 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 fremtiden være et væsentligt og synligt fundament ved logistiske enheder i missionsområderne.
Grundlæggende er køretøjerne udstyret med kroghejsopbygning således, at
alle former for containere kan transporteres. Herudover kan der monteres kran
og spil samt Overhead Weapon Station
på taget af førerhuset.
Auto College Aalborg
Implementeringen af nyt materiel medfører altid opfølgende uddannelse af mekanikere. Således har det også været
nødvendigt, at afholde et teknisk kursus på disse nye MAN køretøjer.
1. Logistikbataljon har i samarbejde med Auto College Aalborg netop
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afsluttet det første kursus for det tekniske personel, som skal udsendes på
mission primo 2009. Samtidig har nogle få af de teknikere, der skal vedligeholde de køretøjer, der anvendes i den
hjemlige uddannelsesstruktur, også været på kursus.
Uddannelsen tager afsæt i den af Hærens Logistikskole udarbejdede fagplan
for køretøjet. Auto College Aalborg har
herefter tilrettelagt uddannelsen i detaljer, og MAN organisationen i Danmark
har støttet kurset med deres serviceinspektør under både forberedelse og gennemførelse af kurserne.
Uddannelsen
Samlet tager uddannelsen 12 arbejdsdage og foregår ved Auto College Aalborg
på Lindholm Brygge i Nørresundby. Der
afsat en dag til almindelig køretøjskendskab (omskoling) og to dage, hvor der
udelukkende undervises i kroghejssystemet. Til at øve sig på, har kursisterne
anvendt to stk. HX og to stk. SX.
Udleveringen af køretøjerne til de operative enheder har været fremskyndet i
et sådant omfang, at det kun har været
begrænset værkstedslitteratur, testudstyr 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 vidundere er primært sammensat af komponenter fra samme hylder som de lastbiler, vi møder på landevejene. Hertil er
så tilført noget specialudstyr, som kan
sammenlignes med en soldats funktionsudrustning.
Fagre nye verden
Der var engang hvor en mekaniker kunne løse tekniske problemer på et køretøj
med en svensknøgle, en fatningsskruetrækker 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 MANfamilien kaldes en MAN-CAT.
I dag er en moderne lastbil som MAN
SX og HX udstyret med deres eget netværk en såkaldt CAN-BUS. Dette system blev udviklet af Bosch helt tilbage

TRÆNSOLDATEN nr. 4 • 2008

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 køretøjet.
Dette gøres ved at sende forskellige signaler ud i køretøjets ”arkitektur”. Som
eksempel kan nævnes en baglygte. Canbussen 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 spænding, 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 køretøj til eftersyn, kan han via sin MANCAT udlæse bilens computer, hvor bussens oplysninger ligger gemt, og så
fortæller MAN-CAT testeren, hvor fejlen er.
Således overvåges motorstyring, drivlinie, bremser og alt påmonteret udstyr
på køretøjet. Når mekanikeren har udbedret fejlen prøvekøres bilen og computeren 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 opdage eventuelle generelle fejl på en bestemt type køretøjer.

Tillykke
med
det nye
køretøj
Med Forsvarschefen i spidsen blev
den nye MAN SX/HX overdraget fra
FMT til HOK.
Ceremonien fandt sted i øvelsesterrænet i Aalborg og markerede en skelsæt-

Tekniske specifikationer
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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tende begivenhed. Logistikken i Hæren
har nu et tidssvarende, terrængående og
personelbeskyttende køretøj, der i allerhøjeste grad kan efterleve de nuværende
og fremtidige logistiske doktriner både
internationalt og nationalt.
Både Forsvarschefen samt Chefen for
Forsvarets Materieltjeneste og Stabschefen 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 samarbejde med Forsvarets Materieltjeneste spillet en væsentlig rolle i hele anskaffelsesfasen, og det var derfor naturligt at
ceremonien blev afviklet i Aalborg.
Alle de involverede har i høj grad
udfyldt deres rolle men en særlig indsats har været ydet af Udviklingsafdelingen.
Arrangementet var en stor succes, der
i høj grad skyldes den velvillige deltagelse og støtte fra alle enheder og myndigheder på Aalborg Kaserner.
Alle specialområder såsom den festlige flagallé, varme telte, skiltning, den
spændende køretøjsdemonstration, Static Display, muligheden for at sidde bag
rattet i den nye lastbil, og ikke mindst
den lækre buffet blev nydt af de inviterede gæster og der lød megen ros.
Tillykke med det nye køretøj.
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Højt niveau og højt humør
Af premierløjtnant B.V. Andersen.
”Hænderne op af lommen!”. Sådan er
der blevet sagt mange gange de seneste fire måneder, og selvom den afsluttende kontroløvelse bar præg af minusgrader, 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 nedkæmpes i Tranum til uoverskuelig katastrofe i Rørdal, hvor førstehjælp er altaf-
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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 soldaterne var indsat som fredsbevarende
styrke og løste diverse opgaver i forbindelse med lejrtjeneste. Det være sig hovedvagttjeneste, QRF samt indsættelse
i grøn og blå kæde.
Tranum lagde terræn til det feltmæssige modul, hvor DEL BSO var base for en
lang række af opgaver, der satte soldaternes feltmæssige kunnen og optræden
på prøve. Blandt andet skulle skovarealer renses for modstandere, våbendepoter skulle findes og en bygning skulle renses for al modstand.

Med stor hjælp fra Hjemmeværnet var
Beredskabscentret i Rørdal omdannet til
et katastrofeområde, hvor en omfattende eksplosion havde fundet sted. Derfor
blev soldaterne indsat i rammen af Totalforsvaret for at assistere politiet, redde nødstedte personer ud af bygninger,
yde førstehjælp og forhindre kaos i forbindelse med katastrofen.
Bedste kompagni og bedste deling
Scenariet beskrevet i forrige afsnit stiller selvsagt store krav til soldaternes alsidighed, 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-
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Hjemsendelsen
Efter fire måneders værnepligt er de
menige soldater i 2. Uddannelsesbataljon, den 28. november, blevet hjemsendt.
Nu er det dog ikke dem alle, der overgår til det civile liv.
Mange af dem har søgt om kontrakt,
og en stor del af dem har fået kontrakten, og vil i den kommende tid blive uddannet med henblik på udsendelse til enten Afghanistan eller Kosovo.
Hvad enten man nu er blevet hjemsendt,

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 opgaveløsningen frem for, hvornår der igen
måtte spises eller ryges.
Afslutningsvis skal det nævnes, at 1.
Kompagni (1 KMP) løb af med den samlede sejr, mens 5 DEL/1 KMP blev bedste deling.
Det rygtes, at 1 KMP netop nu er i
gang med at indhente tilbud fra håndværkere, der skal forestå en omfattende udbygning af kompagniets pokalskab
med henblik på at få plads til de store
mængder af metal.

Fø

r

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
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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.
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Militærpolitiets livvagter
Af chefsergent Hans Seiberg, kursusleder/værnsfælles MP-efteruddannelser.
MP-afdelingen ved Hærens Logistikskole (HLS) gennemførte i september
i år endnu et værnsfælles instruktørkursus i livvagtstjeneste med deltagelse af erfarent MP-personel fra Hæren,
Søværnet og Flyvevåbnet.
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Der var i alt 12 deltagere fordelt med syv
fra Hæren, fire fra Søværnet og én fra
Flyvevåbnet. Trods de skrappe adgangskrav og et hårdt program gennemførte
alle og udtrykte generelt stor tilfredshed
med kursets indhold og kvalitet i uddannelsen.

Under kurset skulle kursisterne bl.a.
planlægge, gennemføre og kontrollere
en større øvelse formet som et VIP-besøg med indspil i form af ændringer i besøgsprogrammet, 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, sikkerhedstjenester og/eller MP-enheder.
Hærens MP har siden 1977 uddannet
livvagter, som under den kolde krig primært havde til opgave at beskytte militært nøglepersonel under forhøjet beredskab og under krig.
Der er, og har altid været, klart definerede ansvars- og bemyndigelsesområder indenfor, hhv. udenfor Danmarks
grænser.
Indenfor Danmarks grænser ligger bemyndigelsen og kompetencen til at løse
livvagtstjeneste overordnet hos Rigspolitiet.
MP vil normalt ikke løse livvagtsopgaver på dansk område, medmindre per-
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Billedtekst:
Under øvelsen indgik bl.a. demonstration af Hercules fly i form af en flyvetur over Vendsyssel.
Under turen måtte livvagterne yde livredende førstehjælp til VIP, som ”fik et
ildebefindende” og hurtigt flytte bilkortegen til alternativ landingsplads.
sonbeskyttelsen omfatter militært personel, og da i tæt koordination med berørte
politimyndigheder, såfremt opgaven skal
løses udenfor militær myndigheds ansvarsområde.
Efter Jerntæppets fald og i takt med et
stigende dansk engagement i internationale operationer er MP’s livvagtsopgaver ændret til at omfatte både militære
og civile VIP’s indenfor udsendte danske styrkes ansvarsområder.
Set i international sammenhæng skal
MP efter Danmarks ratificering af APP12, “NATO MILITARY POLICE DOCTRINES AND PROCEDURES” kunne
løse personbeskytteropgaver i forbindelse med særlige politioperationer og sikkerhedsoperationer under såvel ”Artikel
5-”, som ”Ikke-Artikel 5 operationer”.
Under civile og militære VIP besøg i danske enheders ansvarsområder har MP ansvaret for ”close protection” (nærbeskyttelse) af de pågældende VIP.
Her koordineres opgaven med foresat 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 specifikke opgaver vedrørende danske diplomaters sikkerhed, hvor der er en reel trussel mod de pågældende.
MP løser i perioder også Protection
Team opgaver, som en naturlig del af
livvagtstjenesten, og støtter bl.a. Jægerkorpset 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 personbeskyttelse i nationalt- og internationalt 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 mulighederne for optimal udnyttelse af erfaringer og ressourcer fra de tre værns MP.
Instruktørerne uddannes ved MP-afdelingen på et tre ugers intensivt kursus, mens grunduddannelsen på fire-fem
uger, og efterfølgende den missionsspecifikke 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 livvagterne for at opretholde det høje niveau.
Skrappe krav
Der stilles store krav til instruktørernes
og livvagternes fysik, modenhed, færdigheder og holdninger – krav som går
ud over de i forvejen skrappe krav til MP
personel.
Følgende forudsætninger skal være opfyldt for optagelse på instruktørkursus:
- MP uddannelse ved Hæren, Søværnet
eller Flyvevåbnet.
- Grundlæggende livvagtsuddannelse
ved Hærens, Søværnets eller Flyvevåbnets 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 løbende vurderes på områder som modenhed, evne til at reagere hurtigt, ansvarsfølelse, initiativ, fremtræden og omgang
med VIP mv.
Livvagtsinstruktørerne kan efter bestået
kursus gennemføre og kontrollere grundlæggende- og missionsorienteret uddan-
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nelse i livvagtstjeneste ved Forsvarets
militærpolitienheder, herunder:
- Uddanne i teoretisk og praktisk livvagtsuddannelse under anvendelse af
de love, bestemmelser, procedurer og
formationer, der danner grundlag for
Militærpolitiets gennemførelse af livvagtsopgaver.
- Besøgstilrettelæggelse, herunder koordination og samvirke samt protokol.
- Gennemføre skydeuddannelse med Militærpolitiets våbenmagtmidler i henhold til særlige skydeprogrammer for
livvagter og under anvendelse af nødværge- og nødretregler.
- Opstille handlebaner og vejlede/kontrollere under gennemgang af sådanne.
- Gennemføre og kontrollere større øvelser i livvagtstjeneste.
- Undervise i psykologiske og adfærdsmæssige aspekter under livvagtstjeneste, herunder holdningsdannelse og
MP-etik (takt og tone).
- Undervise i udvidet førstehjælp samt
skadespåvirkning og sårballistik. Planlægge, gennemføre og kontrollere uddannelse i offensiv kørsel.
- Kamp uden våben.
- Materiel og køretøjskendskab samt beskyttelsesgrader.
- Anvendelse af efterretningssystemet.
- Samvirke med PET livvagter og andre
enheder/myndigheder.
Sammenfatning
MP-afdelingen er overbevist om, at livvagtsopgaver og –uddannelse hertil er
kommet for at blive.
Afdelingen udvikler, i samarbejde med
de andre værns MP, til stadighed koncept, materiel og uddannelse i takt med
kravene i en verden med forandringer,
terrortrussel og urocentre, hvor beskyttelse af fremtrædende personer desværre er en nødvendighed.
MP har under et støt stigende internationalt engagement, med stadig skarpere opgaver, bevist, at MP kan levere varen med
veluddannede og topmotiverede livvagter udstyret med tidssvarende materiel.
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Are you fit or
are you Crossfit?

Af Crossfit instruktørerne på Aalborg Kaserner.
I august sendte 1. Logistikbataljon
(1 LOGBTN) og Hærens Logistikskole (HLS) seks personer til Crossfit Copenhagen for at gennemfører
første del af et grundkursus i Crossfit, og derved blive uddannet som in-

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
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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 egentWOD:
(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-

lig er. Crossfit er en træningsform hvor
styrke- og konditionstræning kombineres og udføres ved forholdsvis høj intensitet.
Det er ikke godt nok kun at kunne løfte 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 blevet såret.
De fysiske krav til en soldat er noget
midt imellem at være stærk og at kunne 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, skubber, klatre, går, løber og hopper. Funktionelle 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 bevægelser. I Crossfit anvender man alle
disse naturlige bevægelser og derfor er
det en speciel god træningsform for soldater, i modsætning til træning i et konventionelt motionscenter hvor der i overvejende grad arbejdes med isolerede og
fikserede muskler i maskiner.
Dertil kommer, at Crossfit kan udføres med relativt primitive træningsredskaber og ikke stiller store krav til træningsfaciliteter.
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 sandsække, ammunitionskasser fyldt med
sand, vanddunke, dæk, sten, udrustning
eller helt simpelt kropsvægt. ”Træningslokalet” kan være et beredskabsområde i
felten eller en lejr i Afghanistan. Crossfit 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 omkring 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 delelementer ikke kan gå igen (på kamppladsen 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 minutter. Se eksempler på WOD på foregående 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 gennemføres ved Crossfit Copenhagen tilgængelig på internettet, hvad der også er
normalt for andre Crossfit centre rundt
omkring i verden.
Der blev øvet en masse teknikker, diskuteret 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 instruktører der begge er uddannet i USA.
Det var således en særdeles kompetent
og professionel undervisning og det
var smittende at blive undervist af instruktører der virkelig brænder for deres ”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 lektioner for enhedernes personel.
Træningslokale på kasernen
Selvom Crossfit, som tidligere beskrevet, 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. Lokalet deles velvilligt med idrætsgruppen ved HLS.
Der er indkøbt stænger, vægtskiver,
kettlebells, medicine balls, gymnastiske
ringe og derudover er der oplagt diverse ammunitionskasser fyldt med sand,
vanddunke, dæk, trækasser til box jump
og sandsække.
Der vil i løbet af december måned blive 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 træne selvstændigt i og uden for tjenestetiden. Lokalet bruges også til selvforsvars- og bokselektioner, så glem ikke
oprydningen efter endt træning.
De første tilbagemeldinger fra personellet 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 introduktion til Crossfit for kasernens ansatte.
Introduktion vil omfatte de mest fundamentale 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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AKIF

Trænregimentet / Jyske Trænregiments Af major Ole N. Lund.
Soldaterforening

- din idrætsforening orienterer
www.trainsoldat.dk

Travlhed i bestyrelsen

Af formand Bent Frisk.
Foråret er kommet. Det betyder travlhed 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 kunne præsentere Prinsens Musikkorps, der
i gymnastiksalen vil underholde os inden middagen.
Bestyrelsen forsøger hele tiden at udbrede kendskabet til foreningen, derfor
har vi i år valgt at medsende foreningens
blad til alle de jubilarer, vi har fundet.
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Marathon i Berlin

Annonce

Vestergaards

Kvalitet og præcision er
Vestergaardvores varemærke. Derfor
vil en kontakt til os, altid
indebære et godt resultat
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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
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samt komme i bad. Men trods de 40.000
deltagere er der styr på sagerne.
Ordnung müss sein
Det tyske ”Ordnung müss sein” eksisterer fortsat, og er medvirkende til, at Berlin Marathon er et attraktivt løb.
For de fleste marathon-deltagere er løbet 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 AKIFløbere, 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 varierende fra 3.07 til 5.01 time, og selv kunne
transportere sig storsmilende med deres medalje hen til bussen før hjemtransporten til Danmark.
Er det din tur næste år
Det skal dog indrømmes, at benene undervejs hjem i bussen blev lidt stive, og
der var lidt ”gakkede gangarter” ved løberne, da bussen ankom til kasernen lidt
over midnat søndag aften. Men alle havde 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 gentages til Berlin i 2009, og som chaufføren ”Jusse” sagde: ”Jeg løber sgu´ selv
næste år, og så fylder vi bussen!”

Startnummer 18894 Niels-Åge Madsen inde på sidste kilometer.

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 timer.
AKIF havde otte løbere, der alle fuldførte.
Berlin Marathon afvikles næste gang søndag den 20. september 2009.

Bogværket ”Den Kongelige Livgarde 350 år 1658-2008” - En oplagt gavemulighed!
Værket om en enestående militær organisation, der i 350 år har bevogtet Danmarks kongehus og samtidigt har været en del af den danske felthær er udkommet. Der er tale om en god blanding af historieskrivning, oplevelsesbeskrivelser, 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, domiciler, uniformer og oversigter, De Danske Garderforeninger og bind 6 er et eksklusivt resume, i alt ca. 1400 sider, rigt illustreret. Bogen er i hardback og leveres i samlekassette. Pris 1200,- kr. + fragt.
Værket kan bestilles på www.garderindkoeb.dk eller hos boghandlerne.
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PERSONELNYT

Pensionering
Seniorsergent P.S. Christensen, 31. oktober 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. september 2008
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Hæderstegn for god tjeneste ved Hæren, den 26. september 2008.
Oberstløjtnant Kim Schmidt,
Major Jes Hebsgaard,
Seniorsergent Michael Christensen,
Oversergent Johnny Fredslund,
Oversergent Mads Hagen Søndergaard,
Oversergent Erik Steffen Jessen Steffensen,
Overkonstabel-1 Claus Pagh Schou,
Overkonstabel-1 Ib Bøgh Krogh,
Overkonstabel-1 Kenneth Jakobsen,

Overkonstabel-1 Henning Petersen,
Overkonstabel-1 Karsten Nørgård Hansen,
Overkonstabel-1 Karsten Jan Rasmussen,
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 Jacobsen.
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Trænregimentet / Jyske Trænregiments
Soldaterforening
www.trainsoldat.dk

Atter en rolig generalforsamling
Af formand Bent Frisk.
Lørdag den 8. november afholdte Trænregimentet / Jyske Trænregiments Soldaterforening sin årlige
generalforsamling i Messen på Hvorup Kaserne.
Formanden bød velkommen til de fremmødte og kunne konstatere, at det alle
var gamle kendinge.
Igen i år havde et medlem taget turen
helt fra Svendborg, for at deltage. Dette 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 præsentation af den siddende bestyrelse, der gennem året havde afholdt ti gode og konstruktive bestyrelsesmøder. Derudover
havde bestyrelsen deltaget i møder med
samarbejdspartnere fra andre soldaterforeninger.
Formanden nævnte kort nogle af de
ting, der var sket i foreningen året igennem, og kom ind på jubilarstævnet. Dette kunne igen konstateres som en succes,
hvor Lokalt Støtteelement blev tildelt

foreningens æressabel. Næste års jubilarstævne afholdes den 16. maj 2009.
Formanden kom ind på samarbejdet med foreningerne på Aalborg Kaserner, og fremhævede især Trænregimentets Idrætsforening, MP-foreningen
samt Messen, som de helt store samarbejdspartnere.
Det blev ligeledes fremhævet, at dette
samarbejde var yderst vigtig for foreningerne, ”da der sandt at sige ikke er meget spræl i den fælles forening i Aalborg;
for soldaterforeninger kaldet: De Samvirkende Soldaterforeninger i Aalborg”.
Formanden omtalte de to lokalafdelinger, Viborg og Fredericia, og fremhævede det store stykke arbejde der bliver lavet i Viborg. I Fredericia virker det ikke
til at der er meget liv.
Formanden nævnte antallet af deltagere til generalforsamlingerne, og tog
det som et udtryk for tilfredshed blandt
medlemmerne, når der ikke dukkede flere op.
Vores blad: ”Trænsoldaten” fik ros,
og samarbejdet med regimentet er forbilledligt.
I beretningen kom formanden tillige
ind på vigtigheden i at finde nye kræfter til bestyrelsesarbejdet. I gennemsnit
har bestyrelsesmedlemmerne været med
i små 17 år.

Bestyrelsens beretning blev taget til
efterretning. Herefter fik kassereren ordet og gennemgik regnskabet.
Der var meget få spørgsmål til dette og kassereren modtog, som formanden, applaus.
Kontingentet blev fastsat til kr. 125,for det kommende år.
Valgt til bestyrelsen, suppleanter og
revisorer gav ingen ændringer, så bestyrelsen - 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 bestyrelsen, og under eventuelt drøftede
man muligheden for at rekruttere flere
medlemmer.
Generalforsamlingen sluttede med et
lille grillarrangement, og en tår juleøl.

Redaktionen, Idrætsforeningen og
Soldaterforeningen ønsker læserne en rigtig 		
						 god jul samt et rigtig godt
og lykkebringende 2009
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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.

7th Armoured Division, som den danske brigade skulle underlægges, blev
primo 1947 stationeret i Soltau mellem Hamborg og Hannover efter at
havde gennemlevet en hård og turbulent tilværelse under anden verdenskrig.
Divisionen blev oprettet i 1938 som en
Mobile Division, sammensat af de engelske enheder der dengang var garnisoneret i Nordafrika. Divisionens enheder 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 divisionen fik tilnavnet the desert rats (ørkenrotterne), godt hjulpet af divisionschefen General Michael Creaghs frue,
der blev inspireret af det årvågne, kampberedte og vævre ørkendyr under et besøg i Cairo Zoo.
Generalinden broderede et forslag til
det enhedsmærke som divisionens officerer og mandskab senere bar med stolthed som ærmemærke. Trooper Ken Hill,
The Royal Tank Regiment, tegnede således inspireret et køretøjsmærke. Mærket ses den dag i dag.
Divisionen kæmpede i Nordafrika med
stor succes mod tyske og Italienske styrker 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 tyskerne endelig blev smidt ud. Krigen sluttede i Nordafrika den 12. maj 1943.
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The desert rats blev senere i 1943 igen
indsat mod tyskerne, denne gang i Italien og nu som en enhed i I Canadian
Corps. Herefter endelig hjem til Norfolk,
England. Ikke til en velfortjent hvileperiode, men for straks at planlægge og
gennemføre træningen på nyt og mere
moderne materiel og gøre klar til invasionen i Normandiet. Divisionen blev
landsat i Normandiet sent på D-dagen
den 6. juni 1944.

ralkommandoen i forbindelse med planlægningsarbejdet med brigadens forlægning og ophold i tyskland, foreslog at
lade alle transporter til- og fra brigaden foregå ad søvejen.
Voss argumenterede for transport ad søvej på en lejet damper i flere vendinger
fra enhedernes nærmeste havn til Wilhelmshaven eller Emden og hjemtransport herfra til nærmeste danske havn.
Orlovsrejsende og forsyninger foreslog
kommandøren sendt ad ruten Esbjerg –
Wilhelmshaven.
En mulig forklaring på at et sådan forslag blev bragt til torvs må være, at kommandøren var chef for søtransportvæsenet, inden han blev forfremmet til
generalstabschef.

7th Armoured Division blev i 1959 reduceret til brigadestørrelse og er nu tilknyttet 1st (UK) Armoured Division,
tilsvarende Den Danske Internationale Brigade (DIB) og andre NATO enheder. Disse enheder udgør i dag Allied Command Europe Rapid Reaction
Corps (ARRC) med hovedkvarter i Bergen - 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-

Om organisationen (1934): ”Søtransportvæsenet er en institution, der har
til opgave at forberede transport af Hærens personel og materiel, såvel under
freds- som krigsforhold (mobilisering og
sikringstjeneste). Det er under fredsforhold underlagt Marineministeriet, ved
overgang til mobilisering underlægges
det direkte Generalkommandoen”.
General Allerup ønskede ikke søtransport. Nok ville denne transportform give
afdelingerne øvelse i søtransport, men
det var tvivlsomt om man kunne få tilstrækkelige og egnede skibe til rådighed i netop den periode, hvor de enkelte 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 soldater ville blive meget kostbare, hvis ikke
man nøjedes med at leje primitive lastfartøjer. 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 forsyninger i Esbjerg og Wilhelmshaven.
Hertil kom nødvendig landevejstransport fra Wilhelmshaven til brigadedepotet i Heidmüle og transportformen med
de mange omladninger ville tillige medføre mulighed for store tab i form af tyverier.
Brigaden måtte under alle omstændigheder håndtere transport med jernbane
i et omfang, der ville kræve en særlig
jernbanetransportsektion ved brigadestaben til planlægning og gennemførelse af transport til øvelser og træningslejre i tyskland.
Endvidere måtte der forudses en del rejser med jernbane uden for de fastlagte orlovsperioder, blandt andet med det
gifte personel.
Disse overvejelser resulterede i at
brigaden måtte afvise tanken om søtransport og udelukkende basere sig på
jernbanetransport og transport ad landevej.
Den 22. april 1947 blev aftalen om den
danske brigades placering i tyskland underskrevet. Først den 11. juni 1947 offentliggjorde regeringen den endelige
bemyndigelseslov.
Gengivet i datidens kancellisprog og
tegnsætning lyder loven:
Vi Frederik den Niende, af Guds Naade 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 modificeret Brigade - forrette Tjeneste som
Besættelsesstyrke i Tyskland,
- i det Omfang, det anses for paakrævet
af Hensyn til Tilvejebringelse af nævnte 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, 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 Befalingsmændo. 1., ved Lov fastsatte Bestemmelser,
i det Omfang, det anses for paakrævet, at tillægge civilt Personel ved Besættelsesstyrken midlertidig Grad som
Befalingsmænd eller dermed ligestillet Grad samt til lægge militært Personel midlertidig højere Grad,
- ved Køb og Leje at tilvejebringe de
nødvendige Forsyninger af Uniformer,
Udrustning, Materiel, Køretøjer, Vaaben og Ammunition, Inventar m. v.
til Besættelsesstyrken,
- at lade fremstille særlige Betalingsmidler til Brug for Besættelsesstyrken
inden for danske militære Etablissementer i Besættelseåomraadet,

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 Befalingsmænd o. l., der i Henhold til nærværende Stykke oppebærer Felttillæg, ydes
fri Kost eller en Godtgørelse herfor i
Analogi med, hvad der finder Sted under Udlægning i Kantonnement, idet
de i Tjenestemandslovens § 984, Stk.
4, fastsatte Kosttillæg efter Forhandling med Finansministeren kan forhøjes med indtil 100 pCt.,
- at træffe de nødvendige Foranstaltninger, tilsigtende at dække Besættelsesstyrkens kulturelle, idrætslige
og sportslige Behov, samt
- i øvrigt at træffe de Foranstaltninger, der senere maatte anses for paakrævede, tilsigtende at gøre det muligt for Besættelsesstyrken at løse de
denne paalagte Opgaver paa forsvarlig Maade.
Denne Lov træder straks i Kraft. Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.
Givet paa Christiansborg, den 4. Juni
1947.
Under Vor Kongelige
Haand og Segl.
Frederik R.

- efter nærmere Forhandling med vedkommende Ministre at lade Personale
fra andre Fagministerier forrette Tjeneste ved Besættelsesstyrken,
- at lade udbetale til Befalingsmænd
o. l. (undtagen Underkorporaler o. l.)
samt Hærens øvrige Tjenestemænd,
der forretter Tjeneste ved Besættelsesstyrker uden for Landets Grænser,
et Tillæg i Penge, Felttillæg, svarende til Halvdelen af Lønningen (for Tjenestemænd pensionsgivende Lønning)
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Næste afsnit om Aurich kasernes historie bringes i næste nummer af TRÆNSOLDATEN, hvor ”Panzermeyer”,
Waffen SS Brigadeführer Kurt Meyer, stilles for en canadisk krigsret på
Aurich kaserne og dømmes til døden.
Næste nummer udkommer ultimo
marts 2009.
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