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Chefens
indledning
Vi er nu godt i gang med et nyt år og skulle på nuværende tidspunkt være inde i første forårsmåned, hvilket dog ikke er mærkbart her i det nordjyske, hvor sneen stadig ligger i meterhøje
driver og frosten på 3. måned har et godt tag i os. En del af
regimentets personel har som konsekvens heraf ydet en prisværdig indsats i ”sneberedskabet” i stort set hele Nordjylland.
Derudover har snemasserne dog ikke haft indflydelse på alle
de mange aktiviteter, der foregår ved regimentet og på Aalborg Kaserner.
Rotation af enheder til vore internationale missioner er nu overstået. Efter seks måneders vel gennemført tjeneste er ISAF 8
og KFOR 21 tilbage. Alle vore logistikere og MP’ere har gjort en
fantastisk indsats til støtte for den operative virksomhed i Afghanistan hhv. Kosovo. Velkommen hjem og tak for en flot indsats, det er dejligt at have Jer vel hjemme igen.
Nye hold med veluddannede logistikere og MP’ere er på plads
i missionerne ISAF 9 og KFOR 22. Den afsluttende uddannelse
er gået godt, hvilket jeg ved selvsyn kunne konstatere ved mine
besøg under BLU (BrigadeLedet Uddannelse) i Oksbøl i januar
2010. Held og lykke med Jeres vigtige arbejde, som jeg håber I
leverer med den for Trænregimentet sædvanlige professionalisme. Jeg glæder mig til at møde Jer under mine kommende besøg i løbet af foråret.
Også ved UNIFIL i Libanon har vi tjenestegørende personel
fra Trænregimentet. Jeg har desværre ikke haft lejlighed til at
besøge holdet i denne omgang, men kan konstatere, at I yder
en flot indsats og kommer tilbage med gode erfaringer, som
vi kan anvende til opstilling af LOGCOY/UNIFIL 3 til AUG 2010.
Vi har beklageligvis måttet sande, at den internationale indsats har fået uheldige følger for regimentets personel. I december 2009 og januar 2010 fik vi de kedelige meddelelser, at to af
vore udsendte soldater var blevet såret under udførelse af tjenesten i Afghanistan. Og for kun få uger siden kom meddelelsen om endnu en såret soldat fra regimentet. Heldigvis ser det
ud til, at alle tre kommer igennem episoderne uden mén, og jeg
ønsker de tre soldater rigtig god bedring.
På den hjemlige front har vi igen fået nye værnepligtige til regimentets 2 UDDBTN. Uddannelsen er godt i gang og ser som
sædvanlig meget fornuftig ud. 1 LOGBTN og Militærpolitikompagnierne har fået tilgang af en del nyt personel fra de hjemvendte enheder fra Afghanistan og Kosovo. Også her forløber
den daglige uddannelse hensigtsmæssigt og tilfredsstillende.
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Forligskonsolideringen fortsætter i henhold til den lagte plan.
I slutningen af marts 2010 afleveres samlede ”pakker” fra forsvarets NIV II myndigheder til Forsvarskommandoen. April måned anvendes af Forsvarskommandoen til at behandle de indkomne bidrag og udarbejde Forsvarets samlede, konsoliderede
forslag til ny struktur, som tilsendes Forsvarsministeriet i begyndelsen af MAJ 2010.
Efter endelig politisk godkendelse – forventelig inden sommerferien – kan vi imødese en meget travl periode med påbegyndende implementering af den nye struktur, som forudses
at blive en positiv udvikling for logistiktropperne.
Den 12. februar 2010 indviede jeg regimentets nye Æresvæg, som
er etableret i regiments- og skolebygningen (bygn 2) på Nørrre
Uttrup Kaserne. Den nye Æresvæg hædrer regimentets soldater,
som under international mission har ydet en særlig fortjenstfuld, heltemodig og tapper indsats, eller som følge af våbenvirkning eller kamphandling er blevet alvorligt såret eller invalideret. Indvielsen havde deltagelse af det personel, der har fået en
hædersplads på væggen, bortset fra én, der atter er på mission i Afghanistan. Mere om Trænregimentets Æresvæg kan læses
inde i bladet sammen med andre gode og interessante artikler.
Som I kan fornemme, har vi fået taget godt hul på 2010, som
på mange måder bliver et spændende, men også udfordrende
år for os. Jeg ønsker Jer alle god arbejdslyst.
Fremsyn – Styrke – Vilje
Flemming Larsen
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Af premierløjtnant Kenneth S. Christensen, 2 HBUKMP.

En anderledes kontroløvelse

Umiddelbart før hjemsendelsen af de
værnepligtige (ultimo november 2009)
var det tid til at kontrollere de ting,
som de forhåbentlig havde lært.
Til forskel fra tidligere var dette holds
kontroløvelse ikke lagt i en weekend,
men foregik som en firedagesøvelse
løbende fra mandag til og med torsdag.
Mandagen startede med kontrol af det
indlærte under IFO (indføring i fredsstøttende operationer) idet hele kompagniet
forskød til Camp Hammer, hvor de enkelte
delinger på skift kom igennem forskellige
stationer; bestående af hovedvagt, hvor
tyngden var lagt på eskalation ved hjælp
af soldatens kort (rules of engagement),
QRF (Quick Reaction Force), hvor delingen var på beredskab for at kunne støtte enheder uden for Campen.
Selve momentet var bygget op som et
”færdselsuheld” med militære og civile køretøjer involveret. Der var flere ”tilskade-
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komne”, således førstehjælpen også blev
kontrolleret.
Yderligere var delingen også beredskab i
lejren. Og da situationen eskalerede, med
mange stenkastende demonstranter, var
det tid til at indsætte styrken i blå kæde
med skjolde, hjelme og dertil hørende,
og selvfølgelig med MP som kontrollant.
Den sidste station var bevogtning af lejren, både hvad angår besættelse af poster og hegnspatrulje.
Tirsdag stod den på forskydning til øvelsesterrænet, hvor kontrollen var afløst af
indlæring, idet der, på grund af besparelser, ikke havde været mulighed for indlæring i oprettelse af kampstilling under
uddannelsesforløbet.
Så dagen bød på gravearbejde og oprettelse af BSO i forbindelse med kampstilling med alt dertil hørende.
Da oprettelsen var overstået, blev der
iværksat en momentplan, således alle fik
prøvet beredskabet i kampstillingerne og

førerne blev kontrolleret i deres styring
af kampen.
Onsdag stod den igen på kontrol, idet turen gik til Tranum, hvor alt hvad der hedder afsøgning af skov, rensning af skov
og angreb med mere blev kontrolleret i
delingsramme.
Denne dag blev yderligere krydret med
orkan og regn i uanede mængder, hvilket
stillede store krav til den enkeltes selvmotivation og holdning.
Dagen sluttede dog på hyggelig vis, da
der blev oprettet BSO med et minimum af
vagtbesætning. Der blev lavet bål hvorpå
der til dels blev lavet fisk og ikke mindst
tørret tøj.
Torsdag var kompagniets dag, og den
havde kompagnichefen valgt at bruge
på kontrol af primært kompagniets delingsførere. Turen gik til området omkring
Svinkløv, der byder på et særdeles kuperet og smukt terræn.
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Opgaverne spændte vidt, idet man skulle bruge referencepunkter i forbindelse
med delingens samlede indsats i form af
et ”o-løb på tid” via radio, og vandpassage, hvor man som fører skulle tænke
cost benefits, idet man kunne vælge at
sende folk over i både, hvilket gav straf
i form af tid.
Ligeledes var der indlagt opgaver med
direkte hensynstagen til føring og analytiske evner. For eksempel at få dirigeret
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diverse køretøjer igennem en keglebane
på tid ved hjælp af radio, en blindfoldet
menig og gruppefører, og ikke mindst en
flok menige, der skubbede køretøjerne.
Slutteligt gik turen til Englænderpladsen
(på øvelsespladsen), hvorfra hele kompagniet tog en tur rundt til og fra kompagniets bygninger for at give de menige
en ide om, at øvelsen var slut.
Men det var den ikke! I stedet blev soldaterne efterfølgende transporteret til

Vestre Bådehavn hvor der var gjort klar
til den sidste manddomsprøve: Delingsvis var udgangspunktet ladet på en MAN
27, hvorefter næste stop var Limfjordens
kolde vand. Alle i kompagniet kom en tur
i vandet, lige fra chef til menig.
Alt i alt en rigtig god øvelse / kontrol, der
satte alle i situationer hvor kløgt, fysik
og mentalt overskud blev sat på prøve.
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Af seniorsergent Bo B. Lassen.

Camp Olaf Rye i Kosovo lukker
Den sidste danske lejr på Balkan, Camp Olaf Rye,
lukker i midten af februar. Nedrivningen af lejren er i fuld gang.
Når de sidste danske soldater rejser hjem
fra Camp Olaf Rye (COR) i midten af februar i år, så lukker et stykke dansk militærhistorie også ned. Og i de senere år
har mange danske soldater vel mere eller mindre betragtet COR som en dansk
kaserne – blot placeret i Kosovo.
Faciliteterne i COR havde også nået et
ganske godt niveau og med internettet
var der pludselig ikke så langt hjem. Man
kunne tale med familien og se dem jævnligt på SKYPE og man kunne sende hilsner hjem til mange venner og bekendt,
blot ved at sende en fællesmail.
Endvidere havde de fleste soldater både
TV og DVD på værelserne – og bærbare
pc’er var også blevet hvermandseje, så
man kunne se film, spille m.m.
Udsendelserne har også været en enestående chance til at komme i god fysisk form, idet der både var en sports-
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hal, styrketræningscenter og muligheder
for at løbe eller cykle udenfor lejren, når
bare man overholdt reglerne i forhold til
beredskabsniveauet.
Fra begyndelsen af Kosovo-missionen,
har soldaterne fra Aalborg spillet en væsentlig rolle og ydet et bidrag til historien.
Således var der på KFOR hold 3 et Panserinfanterikompagni fra det nu nedlagte Dronningens Livregiment. Det særlige
ved dette hold var, at de blev udsendt af
Dronningens Livregiment i august 2000,
men blev hjemtaget af Prinsens Livregiment i FEB 2001, idet Dronningens Livregiment var blevet sammenlagt med
Prinsens Livregiment ved udgangen af år
2000. Hjemtagningen ved Prinsens Livregiment skete i øvrigt i Skive, da dette
regiment ved samme lejlighed var flyttet
fra Viborg….!
På de sidste mange hold har det væ-

ret soldaterne fra Trænregimentet, der
har repræsenteret Aalborg Kaserner med
Sanitetspersonel, Transportfolk, Bjærgningsfolk m.m. – og desuden har Militærpolitiet også været repræsenteret på
samtlige hold i Kosovo.
Nu er det imidlertid ved at være slut
med COR og det næste hold danske soldater, der ankommer i begyndelsen af
februar, skal indkvarteres i en fransk lejr
i Novo Selo.
Flytningen af materiel og personel er
ved at være fuldendt og tilbage i COR er
der nu kun opgaver med nedbrydning og
hjemtagning af materiel. Mens tingene
stille og roligt forsvinder, så kommer lejren mere og mere til at ligne en spøgelsesby.
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Officer
på en
ny måde
Af løjtnant M.L. Engelsted Andersen.
Uddannelsen starter med seks måneder i Sønderborg. De første to måneder er en slags komprimeret værnepligt, der giver grundlag for den
kommende uddannelse. Derefter gennemføres der fire måneders sergentuddannelse, afsluttende med hertil
hørende eksaminer.

Mange Trænsoldater har gode minder med hjem fra missionen i Kosovo. Ikke mindst
den flotte natur vil helt sikkert få flere af dem til at vende tilbage, når landet er helt
stabiliseret.
Desværre er der også kedelige minder fra missionen. Dette billede er taget ved den
mindeplade, der er rejst over Susanne Lauritzen, der på tragisk vis mistede livet ved en
trafikulykke. Oberst Flemming Larsen ligger her en buket blomster ved mindepladen.

FAKTA
Den serbiske hær forlod Kosovo i juni 1999, efter at NATO havde gennemført en
77 dage lang luftkrig imod Serbien. Derefter blev den internationale NATO-styrke
KFOR med dansk troppekontingent og opbakning i FN’s Sikkerhedsråd indsat. Styrken har medvirket til at lægge en dæmper på områdets nationalistiske stridigheder.
Broen over floden Ibar, der forbinder Mitrovicas overvejende albanske bydel i syd
med den overvejende serbiske i nord, er blevet symbol på konflikten. Danske soldater har flere gange blokeret broen for at forhindre ophidsede folkemængder i at
genantænde konflikten på den modsatte bred.
I marts 2004 opstod der uroligheder, som meget hurtigt bredte sig til hele Kosovo. I Mitrovica kom det til sammenstød mellem kosovo-albanere og kosovo-serbere, og fra Danmark vurderedes det nødvendigt at udsende et forstærkningsbidrag på cirka 100 mand til den danske bataljon i Mitrovica. De opholdt sig to uger
i området for at støtte bataljonen, inden situationen var så meget under kontrol,
at de kunne vende hjem igen.
Kosovo erklærede sig selvstændigt den 17. februar 2008, og indtil videre har omkring 42 lande godkendt uafhængigheden, heriblandt Danmark.
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Det er altså muligt at starte på uddannelsen uden at have gennemført Hærens
Basisuddannelse.
Ved veloverståede eksaminationer fortsættes uddannelsen med 2-3 ugers praktik ved et givent regiment.
Efter praktikperioden ryger man en tur
til Oksbøl, hvor fag som ledelse, uddannelseslære og føring er en del af dagligdagen.
Det er ligeledes her at eleven bliver skydeleder, hvis han består eksamen.
Når de fire måneder er vel overstået bliver
man udnævnt til sekundløjtnant og skal
de næste otte måneder, fungere som delingsfører ved det tidligere udvalgte regiment.
Efter to HBU hold som delingsfører, er
der efteruddannelse i Oksbøl af ca. fire
ugers varighed. Når de fire uger er gennemført, bliver man ved hjemsendelse udnævnt til løjtnant.
Uddannelsen er et godt springbræt til en
videre karriere i Forsvaret, enten som linjeofficer eller andet. Uddannelsen er også
velset i det private erhvervsliv, da det er
en ledelsesuddannelse hvorunder man
opnår en del praktisk erfaring.

Yderligere oplysninger kan læses på:
www.forsvaretsuddannelser.dk
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Af kaptajn L.S. Lillelund, KC/2 HBUKMP/2 UDDBTN/TRR

REMEMBRANCE DAY
– ”WE WILL REMEMBER THEM!”
Historien bag ”Remembrance Day”:
I den 11. time, på den 11. dag, i den 11.
måned 1918 sluttede Første Verdenskrig. Denne dag skulle markere slutningen på den store krig – ”The Great
War”. Verden kunne nu med stor lettelse erklære krigen for overstået og
samtidig håbe på, at sådan en krig aldrig skulle opleves igen.
Som bekendt blev krigen desværre ikke
den eneste af sin slags og flere andre krige skulle også følge i årene efter – bl. a.
Anden Verdenskrig, Korea-krigen, Vietnam-krigen frem til nutidens krige imod
terror og undertrykkelse.
Behovet for at mindes de faldne og de
sårede i kølvandet på Første Verdenskrig
medførte indførelsen af en britisk mindedag, den 11. november 1921, forestået af
den nyoprettede organisation ” The Royal British Legion”.

Inspirationen udsprang netop af våbenstilstandsdagen i 1918, hvorefter en årlig mindedag blev fastlagt – også kaldet
”Remembrance Day”.
Yderligere inspiration fandt man mere
specifikt i et digt skrevet af en canadisk
læge og oberst, John McCrae. Han gjorde tjeneste i Flandern (vestfronten) fra
1915, og han skrev et digt efter en nær
vens død.
Efter at have skrevet digtet døde John
McCrae dog selv på et militærhospital ved
den franske kyst.
Et centralt element i ”Flanders’ Fields” er
de røde valmuer (poppies), der på trods
af de voldsomme ødelæggelser på slagmarkerne i Frankrig og Belgien, blev ved
med at blomstre.
Valmuen medbragte håb og farve til det
ødelagte landskab, og den blev siden symbolet på mindet om de faldne; foreviget

i digtet ”In Flanders’ fields”. Hvert år i
forbindelse med Remembrance Day udleverer ”The Royal British Legion” derfor
over 40 millioner papirs-valmuer. Man betaler ikke for valmuerne, men kan derimod donere penge til organisationen, og
overskuddet går til krigsveteraner og deres familier.
Udbredelsen af Remembrance Day
Remembrance Day anvendes som nævnt I
Storbritannien. Dagen markeres med store parader rundt omkring i landet, og der
bliver afholdt to minutters stilhed, hvor
også Big Ben går i stå.
Amerikanernes version af Remembrance
Day hedder Veterans Day, og den ligger
også den 11. november. Efter Første Verdenskrig blev dagen kaldt Armistice Day
(våbenstilstands dag), grundet tyskernes
overgivelse. Det var først efter Anden Ver-

In Flanders´ Fields (1915)
In Flanders´ fields the poppies blow
Between the crosses, row on row,
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.
We are the dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved and were loved, and now we lie
In Flanders ´fields.
Take up your quarrel with the foe;
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high,
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders´ fields.
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denskrig, at dagen blev kaldt Veterans
Day. For amerikanernes vedkommende
blev den første dag markeret i 1919.
Danmark har som bekendt også indført
en mindedag (flagdag), som blev afholdt
for første gang den 5. september 2009.
Den danske mindedag
Der kan være mange følelser og hensyn
involveret i indførelsen af en mindedag –
både politisk og samfundsmæssigt. Hensynet til de afdøde, deres familie og kollegaer spiller naturligvis også ind, og det
er vigtigt, at opnå en hvis form for enighed af respekt for de involverede parter.
Der er blevet gjort mange overvejelser
i forbindelse med indførelse af den danske mindedag, men fra 2009 vil Forsvaret og samfundet hvert år markere denne
dag til ære for alle danske soldater – især
dem, som ikke kom hjem igen.
Efter lidt historie til sagens kerne
2 HBUKMP hjemsendte et hold værnepligtige i slutningen af november 2009, og
netop derfor besluttede kompagniet sig
for at markere den 11. november.
Baggrunden for introduktionen til da-

Der var kaffe og kage på den hyggelige Luneborg Kro.

gen skal findes i, at kompagniet, hverver soldater til missionerne i Afghanistan
(ISAF) og Libanon (UNIFIL), og begge steder samarbejder danske soldater med
mange andre nationer.
Samarbejdet indbefatter også, at de
forskellige nationer som regel deltager
i hinandens mindeceremonier (ramps),
når faldne soldater skal fragtes tilbage
til hjemlandet.
Derfor er det naturligt, at også værnepligtige soldater introduceres til de mere
risikofyldte sider af erhvervet som professionel soldat i internationale missioner.
Kompagniet (KMP) indledte dagen med
et foredrag af kompagnichefen (KC), hvor
der blev fortalt om grundlaget for Remembrance Day – som gjort i starten af
artiklen.
Derefter blev der udleveret en papirsvalmue til alle soldater, og denne blev så
båret på uniformsjakken resten af dagen.
Efterfølgende forskød KMP til en mindesten i Vildmosen, hvor KC holdte en kort
tale, omhandlende årsagen til, hvorfor
danske soldater drager ud i verden for
at hjælpe andre. KMP nedlagde herefter
en blomsterkrans til minde om de faldne
efterfulgt af et minuts stilhed.
For at sikre, at alle havde mulighed for
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at tale om dagens begivenheder, forskød
KMP videre til Luneborg Kro, hvor der blev
serveret kaffe og kage. Her kunne soldaterne i rolige omgivelser fordøje dagens
indtryk med hinanden.
Det er KMP vurdering, at denne dag var
ganske udbytterigt for de værnepligtige,
og dagen er særlig relevant, da danske
soldater har haft et meget tæt samarbejde med briterne i Irak – et samarbejde, der fortsætter i Afghanistan.
Danske enheder, som har været indsat
under britisk kommando, har på samme
måde, som briterne, deltaget i afholdelsen af ”Remembrance Day”.
Sidste gang dette blev gennemført var
ved ISAF hold 8 d. 11. november 2009,
hvor BTN presseofficer skrev et indlæg
på HOKs hjemmeside, og alt personel bar
også en papirvalmue på uniformen.
We will remember them,” lyder det fra den
britiske sergeant major i forbindelse med
mindeparaden, hvortil alle istemmer. ”We
will remember them.” Det er det, denne
dag handler om!
Reference:
The Royal British Legions hjemmeside:
www.poppy.0rg.uk
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Fra venstre ses syv af de otte, der æres på væggen: Kaptajn Derek Ian Damgaard, kaptajn Torben E. Hansen, sergent René Houbak Rasmus
stabel af 1. grad Mikael Nielsen, konstabel Henrik Schmidt og konstabel Mathias Højris Andersen. Konstabel Anders Jon Jensen har også få
desværre ikke være tilstede, da han atter er udsendt til Afghanistan.

Trænregimentets Ære
Trænregimentet har fået etableret en
æresvæg. På væggen, der prydes af
regimentets farver og et stort regimentsmærke i helstøbt messing, er
der ophængt billeder af regimentets
helte med anførelse af motivationen
for tildeling af deres medaljer.
- Gennem generationer har vi i Forsvaret hædret vore faldne med navne
på gravstene og mindesmærker, sagde
garnisonskommandant og regimentschef,
oberst Flemming Larsen, da han afslørede Æresvæggen.
- Jeg deltager som garnisonskommandant flere gange årligt i kransenedlægninger ved grave og mindesmærker rundt
om i regionen. Senest er det besluttet, at
der skal rejses et Nationalt Monument i
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København for alle vore falde siden 1948.
Også rundt i de forskellige garnisoner oprettes mindelunde eller mindesten, hvor
faldne ved garnisonen hædres. Således
også her i Aalborg, hvor vi er ved at gennemføre et projekt med en mindelund eller mindesten til ære for vore faldne eller døde i internationale missioner. Jeg
håber, at vi inden årets udgang kan indvi
et sådant monument i Aalborg Garnison.
- Alt dette for vore faldne og døde kammerater, sagde oberst Larsen. - Men for
de soldater, der gør en særlig indsats eller i forbindelse med en indsats bliver såret, har vi ikke forstået på samme vis, at
vise vores respekt og ære.
- Det har vi nu ved Trænregimentet forsøgt at råde bod på med etablering af en
æresvæg, som netop skal hædre regimen-

tets soldater. Enten fordi de under kamphandlinger eller i forbindelse med indsættelse mod terroristvirksomhed har ydet en
særlig fortjenstfuld, heltemodig og tapper indsats til gavn for enkeltpersoner eller det danske forsvar som helhed. Eller
fordi de som følge af våbenvirkning eller
kamphandling er blevet alvorligt såret eller invalideret.
- De er også vore helte. Og deres indsats afkræver respekt, sluttede oberst
Flemming Larsen.
I arrangementet deltog det personel, der
har fået en hædersplads på væggen. Dog
manglede der én, konstabel Anders Jon
Jensen, der atter er på mission i Afghanistan. Desuden deltog en række chefer
og tillidsrepræsentanter.
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Ud i den kolde sne
Kong Vinters test af Forsvarets beredskabs formåen har på knap to måneder krævet så mange mandetimer,
at det svarer til næsten 16 hele årsværk. Dette kunne man læse i Hærens
Operative Kommando’s blad ”Hæren”.

ak Rasmussen, konstabel Martin Bødker, overkonhar også fået en plads på væggen, men han kunne

Æresvæg

Her i Nordjylland har vi brugt ca. 7.500 timer ud af de ca. 30.000 på landsplan, så
det har været en dyr omgang. Forsvaret
– herunder hjemmeværnet – har løst opgaven til UG. Lynhurtigt blev der etableret en fælles beredskabs-stab på Politigården i Aalborg.
De tilstedeværende ressourcer har været brugt fornuftigt, alle har lært af den
kaotiske situation for tre år siden, da motorvejene sneede helt til. Politiet var ude
i god tid for at forhindre lastbiler på motorvejene, der efterfølgende ville holde i
vejen for snerydningskøretøjerne.
Hos Falck i Aalborg, Aars, Hobro, Hjør-

ring, Nykøbing Mors og Fjerritslev stod
pansrede mandskabsvogne og en Piranha klar til at køre ambulancekørsel.
Hos Falck i Hurup og Terndrup kom der
assistance i form af de store SISU-ambulancer. Den ene fik en akut opgave på vejen, da der var sket et større trafikuheld
20 km nord øst for Thisted, og politiet på
stedet havde brug for hjælp til at få biler op af grøften igen. Udover ambulancekørsel fik Falck i Frederikshavn stillet et
bjergningskøretøj til rådighed. Den startede sin tur fra Aalborg med at hjælpe
en sneplov fri på Flyvestation Aalborg.

Fakta
• Hærens Operative Kommando’s sneberedskab står klar til indsættelse i perioden fra 1. november til 31. marts.
• Det er totalforsvarsregionerne - ledet af politiet - der står for koordineringen af de indsættelser, der er behov for.

Konstabel Anders Jon Jensen.

TRÆNSOLDATEN nr. 1 • 2010

11

Man måtte
ringe efter den
sønderjyske
hestehvisker
Efter i sidste nummer at have læst ”Det stod der for 25
år siden”, har menig 713677, Conradsen, sendt redaktionen denne lille beretning om den hedengangne korporal Bummerlund.
Tak for julehilsnen i ”Trænsoldaten”
nr. 4.
På side 13 er der en artikel, ”Det stod
der for 25 år siden”. Nu er det lidt længere end 25 år siden jeg blev hjemsendt, men jeg har tjent sammen med
Korporal Bommerlund i 1966.
Jeg var trompeter i Jyske Trænregiments
Trompeter- og Tambourkorps og Bommerlund gik foran Tambourkorpset og trak en
lille vogn med 2 pauker.
I december måned 66, havde Tambourkorpset flere koncerter i det nordjyske
område og en af turene gik til Hurup i Thy.
Her havde man en søndag eftermiddag
julemesse, og Tambourkorpset skulle sætte lidt kolorit på arrangementet.
Til bal med byens piger
Vi gjorde da også en fin figur med vore
flotte uniformer og vores Tattoo og populære musik.
Efter koncerten var der adgang til at få
rørt benene, vi blev nemlig budt til bal.
Det var meget populært blandt vore medlemmer og byens piger.
Men alting får en ende og vi skulle tilbage til Hvorup. Så fik vi pludselig et uventet problem. Korporal Bommerlund havde
sin egen VW rugbrødsbus som han blev
transporteret i, men han var ikke tilfreds
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med at skulle ud at køre. Først forsøgte
vi at lokke ham ind, det gik ikke. Så fandt
vi på at skubbe og hale, men nej, han var
ikke til at rokke.
Så blev der slået et tov om hans bagdel og vi trak i tov og hovedtøj og nogle
skubbede bag på, men Bommerlund ville ikke ind. Så var der en, der foreslog at
vi skulle løfte Bommerlund ind, men det
opgav vi.
Så var der kun tilbage at ringe efter
hans daglige hestepasser, det var en sønderjyde fra Løgumkloster. Han blev så kørt
fra Hvorup til Hurup, en tur på godt 100
kilometer. Han gik hen til Bommerlund,
sparkede den bag i, uden at bruge unødig kraft og—Bommerlund gik ind i sin bil
og vi kunne køre hjem.
En elskelig lille pony
Korporal Bommerlund var en dejlig pony,
vi elskede den, og det så flot ud med Bommerlund og paukerne foran i Tambourkorpset, men den havde sin egen mening
om hvornår den ville være i godt humør
eller et surt bæst!

Korporal Bommerlund med sin sønderjyske ”oppas

Med venlig hilsen
713677 Conradsen
”Hornhyler”.
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Det stod der for
25 år siden

Regimentets personelofficer, den legendariske major Niels Peter Sørensen gik på pension. N.P. Sørensen havde været ansat i Forsvaret siden 1947, og fra 1952 ved Jyske
Trænregiment. På billedet ses endvidere major Karl Petersen (Fodkarl), regimentets
frisørmester Nielsson og den afholdte Karna fra TUTTEN.
- Og selv om jeg knap selv kan fatte det,
så er det faktisk 25 år siden, jeg overtog
redaktørstolen efter min kollega, overkonstabel J.B. Jensen (Bille).
Meget blæk er rendt af huset siden og
en rivende udvikling har da også tydeligt kunne ses i vores tjenesteblad, der
dengang blev skrevet på en gammeldaws
skrivemaskine og produceret på en offsetmaskine på UMAK, hvor vi også selv
fremkaldte billeder og på en stor lyskasse opsatte bladet.

ske ”oppasser”.
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Forfrosne
Trænsoldater
Mens sneen væltede ned, og temperaturen var et godt stykke under frysepunktet, mødte 467 unge mennesker
op på Hvorup Kaserne, hvor de skulle begynde med aftjeningen af deres
værnepligt/ret. Ikke færre end 58 af
de fremmødte var kvinder, der som
bekendt har værneret.
Redaktionen har bedt én af de nye Trænsoldater skrive lidt om hans indtryk af
den første uge i det grønne tøj. Her følger Martin C. Jørgensens beretning:
- Uge 5, 2010, har stået på mange strabadser og nye indtryk for 3. Deling (3
DEL). Folk er mødt med en vidt forskellig
baggrund, men skal nu indfinde sig i et
fællesskab, hvor alle har lige kår og skal
følge de samme regler.
Og regler er der mange af i det danske
forsvar, har de fleste kunnet konstatere. Så mange, at man tit glemmer en af
dem, men som alle fik indoktrineret fra
første dag, står man sammen, hjælper
hinanden og 3. DEL er ikke klar, før sidste mand stiller klar.
Dette har jeg og mine nye ”kolleger”
hurtigt taget til os, og har man overskud
fordi snørebåndene spillede, og knapperne ikke drillede, ja så er man hurtig til at
tilbyde sin hjælp.
Når man kiggede ind på de andre stuer, for at spørge om de skulle bruge hjælp
- for fællesskabet er i højeste grad også
på tværs af stuerne - har man kunnet se,
at det sagtens kan lade sig gøre at snøre
snørebånd, spænde bælte, knappe knapper og rette på “pomfritter” på en gang
- med ens kammeraters hjælp.
Forskelligheden til trods
Socialt har det også været krævende. Folk
skal pludselig omgås 50 nye mennesker,
som kommer fra hele landet med hver deres traditioner, dialekter og væremåde.
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Trods folk er forskellige er fornemmelsen, når man bevæger sig gennem stuerne, at folk har faet det til at spille. Snakken har gået lystigt, og grint er der blevet.
Alle føler, at de har noget til fælles og
man har set hinanden i ualmindelige situationer. Folk har fået en fornemmelse af hvordan deres kammerater reagerer i pressede situationer. Man har hørt
beroligende ord, som får folk til at slappe af og derved tackle situationen bedre,
men man har også set eksempler på folk,
der mere har brug for at blive ”passet”.
Både på stuerne, i cafeteriet, i idrætshallen og på løbebanen har man hørt
disse hjælpende ord og måske er det 3.
delings kendetegn? - den mere menneskelige tilgang, som er knap så elitær: Det
er ikke til at vide, men en ting er sikkert.
Kun 3. DEL formåede at stille ”51 mand i
alt!” til appel fredag eftermiddag.
Fredag rejste de fleste hjem til deres
nærmeste for at slappe af og fortælle
om, hvad de har oplevet.
Der skal bearbejdes nye indtryk, slappes af, hygges, men også forberedes. Baretten skulle side ordentligt til mandag
og til dette kræves at forme den, ved at
fugtiggøre den, sætte den og tage den
forsigtigt af og lade den tørre. Men også
filten skulle klippes til.
De fleste har sikkert styr på det, når de
møder søndag/mandag, og mon ikke de,
der har glemt det, bliver mindet om det
af deres kammerater og får en hjælpende hånd med på vejen.

Louisse Brix Larsen er 20 år og kommer
her fra Aalborg: ”Siden jeg blev student
i 2008 har jeg været ude at se verden
og har som sådan rejst meget rundt.
Nu håber jeg imidlertid, jeg vil få en oplevelsesrig tid her ved militæret. Jeg
har en drøm om at blive sergent og vil
søge, når det bliver muligt.”
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Nicklas Bengtson er 20 år og fra Sydhavnen på Sjælland:” Hidtil har jeg
fuck’ed mit liv op! Jeg har boet på børnehjem siden jeg var tre år gammel og
har siden boet 19 forskellige steder hos
diverse familier og institutioner. Jeg
har også været lidt småkriminel og håber derfor, at militæret kan blive en god
chance for at komme videre i mit liv på
en positiv måde. Således håber jeg, at
jeg bliver så bidt af det, at jeg vil søgeog få en kontrakt.”
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Mads Kroon Rasmussen er 21 år og kommer fra Hobro: ”Jeg blev student i sommers og har siden haft lidt løst arbejde.
Jeg har meldt mig frivillig og er allerede
helt bidt af det. Jeg håber på en kontrakt
og glæder mig til soldaterlivet.”
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En arbejdsplads på Aalborg Kaserner

Udleverende Depot Aalborg
- En stor butik
Med sine 19 medarbejdere er ”Udleverende Depot Aalborg” efterhånden ved at værre en af de større arbejdspladser på Aalborg Kaserner. Og
med sine næsten 2.000 kvadratmeter er det blevet en rigtig stor ”butik”. De mange kvadratmeter er fordelt på seks bygninger plus halvdelen
af én af de nye store garager ved den
nye P-plads.
På landsplan har Forsvarets Materieltjeneste 16 udleverende depoter direkte underlagt ”Forsvarets Depot og Distribution”. Der er to på Flådestationer, tre på

Flyvestationer og 11 ved Hæren.
Her på Aalborg Kaserner er det seniorsergent Kim Poss, der er chef. Og for at
høre lidt nærmere om ”butikken” har jeg
inviteret mig selv over på en kop kaffe.
Jeg ankommer netop, som der er indkaldt til møde i deres relativ lille kaffestue, hvor de sidst ankomne er henvist
til en ståplads.
- Det er nødvendigt med disse koordinationsmøder, siger Kim Poss. Vi har delt
ansvaret ud imellem os, således nogle
udelukkende har ansvaret for uniformer
og udrustning til personel i INTOPS (Internationale Operationer) andre for ditto til

garnisonens øvrige personel. Derudover
er en enkelt materielassistent primært ansvarlig for hele MP-siden.
Stor omsætning
- Selve indkøbsdelen er et kapitel for
sig selv, fortæller Kim. Alt det vi ikke kan
få via Forsvarets Materieltjeneste, må vi
jo købe ”ude i byen”. Derfor har jeg to
ansatte, der udelukkende har ansvaret
for det. Den hovedansvarlige er Charlotte Pedersen, der, sammen med sin kollega Leif Østergaard, kan fortælle, at der
sidste år blev købt for ikke mindre end 25
mio. kroner hos civile firmaer. (Inkl. indkøb
ved LSE og værkstederne, red.). – Vi køber alt lige fra plaster og medicin til værktøj, maskiner, terminalbriller og arbejdstøj plus utrolig meget andet, der bruges
til daglig her på Aalborg Kaserner.
Ammunition og sprængstoffer
Der bliver jo hvert år brugt flere tons ammunition og sprængstoffer af enhederne
på Kasernerne. Også denne opgave påhviler Udleverende Depot Aalborg. Til at
varetage indkøb og fordeling af disse varer har Kim én af sine betroede medarbejdere, Søren Heitmann, der med hans
store rutine professionelt tager sig af
denne opgave.

Seniorsergent Kim Poss, chef for udleverende Depot Aalborg.
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Tusindvis af varenumre
- Vi har flere end 3.000 varenumre at
holde styr på, siger Henrik, der sammen
med Bruno og Freddy, i bygning 42 står
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for modtagelse, oplægning og udlevering
af de mange varer og effekter, der hver
dag ”lander” med adskillige fragtmænd.
- Vi har jo omorganiseret i vores bygninger, og er nu efterhånden ved at være
på plads her i ”42”, hvor vi har fået lavet
et godt system, der rationalisere og effektivisere vores dagligdag, siger Henrik.
Servicering af personellet
Også i ”munderingsdepotet” er der sket
store forandringer. Pladsen er næsten blevet fordoblet, så man i dag hurtigt og effektivt kan betjene kunderne.
- Bytning af mundering, udlevering af
uniformsgenstande, materiel og forbrugsgenstande er jo vores væsentligste daglige arbejdsopgaver, siger Kim Poss. Vi har
flere hundrede ekspeditioner hver uge, så
det var dejligt, at få noget mere plads,
også til de arbejdsopgaver.
- Det kulminere naturligvis de to gange om året, hvor vi har indkaldelse, henholdsvis hjemsendelse af værnepligtigt

personel. Derudover er i- og afklædning
af personellet til de internationale missioner blevet en meget stor opgave, siger Kim. Det er jo flere hundrede om året,
hvorfor vi da også har hårdt brug for de
mange flere kvadratmeter, vi har fået til
rådighed de senere år.
- Jeg skal da også lige nævne de 400
erhvervspraktikanter, der hvert år ”går
igennem” depoterne. En ikke uvæsentlig
opgave, der foregår i 12-14 uger.
- Sluttelig skal jeg dog pointere, at serviceringen af personellet på Aalborg Kaserner altid vil have største prioritet,
hvorfor vi da også er villige til at høre på
vores ”kunder”, hvis de skulle have noget at klage over.
Mæt af de mange indtryk siger jeg tak for
kaffe og forlader Kim, mens jeg tænker
på den store forandring depotet har været igennem i de senere år.
– Det er så sandelig blevet en stor butik!
(PaS)

Overkonstabel Kim F. Espensen betjener her én af kunderne, der er blevet lokket ind
efter varerne i en container.
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Søren Heitmann er ansvarlig for ammunition og sprængstoffer

Henrik og Bruno pakker materiellet.
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I MAN SX på
operation med
”TASK FORCE
BEAST”

Af sergent O’Leary, transportbefalingsmand i Transportdelingen.
4. januar om formiddagen blev vi vækket af dysekanonskud efter få timers
søvn. Fjenden havde erkendt vores
Harbour, så det var på med sikkerhedsudrustningen og ud i stilling.
”Tufaan Dakoon 2” var hold 8’s sidste store operation i Afghanistan, hvor både britiske og danske enheder skulle arbejde
sammen om at rydde Upper Gereshk Valley for Taleban, for herved at skabe de
bedste forhold for det kommende hold
9 samt at sikre en fortsat positiv udvikling af Gereshk.
Transportdelingen skulle her deltage
med to MAN SX og fem mand til støtte
med forsyninger til kampvognene (Alfa)
og spejderne (Romeo), samt befale for
vores egen og assetsdråbens (bæltebjærger, mineplov og IG gruppe) ophold i Habour og besættelse af vores nærsikringspost i tæt koordination med NK’erne for
Alfa og Romeo.
Den samlede enhed kom til at gå under
navnet ”TASK FORCE BEAST”.
Forberedelserne til operationen startede
på den første dag i 2010, hvor en fore-
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løbig befaling for operationen blev givet
til de involverede førere. Herefter kunne vi starte vores overvejelser og forberedelser med henblik på forsyninger,
som involverede alt lige fra afføringsposer til 120 mm granater til kampvognene.
Pladsen var snæver, da vi kun havde ét
flatrack til rådighed til hele BEAST. Den
anden MAN SX skulle have et tankanlæg
med diesel på ryggen.
Pladsen var så trang, at alle åbninger
og skabe, selv på de allerede godt fyldte
tankanlæg og lastbiler, blev taget i brug.
Forberedelserne gik godt og konstablerne
var meget initiativrige, og kom med adskillige forslag til den allerede lange liste
af materiel og problemstillinger, som blev
taget med til koordinationsmøderne med
føreren for BEAST.
Den 3. januar kunne to godt fyldte MAN
SX’er tilgå den samlede BEAST-enhed i
Price, for her at få den endelige befaling
og finjustere de sidste detaljer.
Samme nat lød opgaven på at
bortsprænge en bro, som Taleban har
brugt flittigt som forsyningsvej, men det

skulle vise sig at være en større opgave
end først antaget.
Engelske infanterister havde sweepet
og gennemført en lang snigpatrulje uden
at Taleban havde erkendt dem, og vi skulle så gå i stilling i deres sikrede område,
for herfra at yde støtte til de afsiddede
ingeniørhold og assets, der skulle arbejde på broen.
Broen blev sprængt væk trods nogle
vanskeligheder. Da lyset var på vej og nattens opgave var løst, kørte vi mod vores
første habour, for blot få timer senere
at blive vækket af noget, der minder om
et dyseskud.
Det tog nogle sekunder, før folk registrerede, hvad der skete, men da andet
skud indtraf, var alle faldet på jorden i soveposen med vest og hjelm på sig. Romeo
iværksatte fremad støttet af Alfa, og da
de senere uden yderligere føling forlod
området, kunne de konstatere, at skuddene var rettet mod assetsdråben, dette
ud fra nedslagenes placering og retning.
Da fjenden nu havde haft held med at
skyde sig ind på vores stillinger, blev det
besluttet, at fortsætte mod N og næste
mål for operationen.

TRÆNSOLDATEN nr. 1 • 2010

De næste mange dage gennemførte Romeo vildledning af fjenden i udkanten af
greenzone, støttet af Alfa, mens vi selv
lå i habour og sikrede 360, et godt stykke derfra – for derved at fastholde terrænet, så kampenhederne havde et sikkert område at vende ”hjem” til. Romeo
fik dog ikke denne gang indsigt eller føling med fjenden.
På operationens 6. dag, om morgenen,
skulle bjærgerne (bæltebjergeren) assistere NK i Romeo med at påsætte et nyt
bælte på deres PMV, som blev bragt ud
via helikopter. Kort tid før opgaven var
løst, blev vi beskudt med morter, opfulgt
af geværskud. De øvrige vogne fra Romeo

besvarede ilden med TMG. Vi sikrede ryggen, mens Romeo kørte frem i stilling for
bedre at kunne sikre Alfas spring mod
highground. Da Alfa var på plads, kørte
Romeo ind i området og vi fortsatte sikringen af området, så bjærgerne kun færdiggøre Romeo’s efterladte PMV.
Da Romeo senere havde indtaget et compound i greenzone, begynder fjenden at
beskyde både Romeo og Alfa – hvilket var
en mindre god ide, da de tre 120 mm kanoner fra kampvognene åbner op og Romeo følger op med deres TMG. De næste
tre timer brager Alfa jævnligt granater af,
mens Romeo bruger alle delingens våben
for at nedkæmpe fjenden.

Da Taleban ikke længere ville slås, kunne
Romeo og Alfa trække sig ud af området,
og vi kunne tage godt imod dem med friske forsyninger af ammunition, mad, vand
og hvad de ellers havde brug for, hvilket
var til stor fornøjelse for både dem og os.
Samarbejdet mellem enhederne i BEAST
fungerede fra første dag, og det var syv
rigtig gode dage – drengene i transporten klarede det langt over alles forventninger, hvilket de skal have stor ros for.
Næste dag vendte vi snuden mod nye opgaver i operationen. ”TASK FORCE BEAST”
havde løst sin opgave, og vi kunne køre
hver til sit.

Læs mere om Hold 8’s bedrifter samt chefen for Stab- og Logistikkompagniets’s
statusberetning på Trænregimentets hjemmeside: http://forsvaret.dk/trr
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Vi leverer kvalitet ud
over alle grænser...

20

Tlf. 7010 0766 | www.sawo.dk | pni@sawo.dk
TRÆNSOLDATEN nr. 1 • 2010

AKIF - din idrætsforening orienterer

Løb og motion kan give et
bedre og sundere liv
AKIF Løbeudvalg holder ikke lukket i 2010.
Løbeskoene skal nemlig også motioneres i dette år, både
til individuel træning og i de fælles motionsløb.
Jeg er ikke blevet spurgt, om jeg vil fortsætte som ”AKIF Formand Løb” i 2010, men har heller ikke fået at vide, hvor man
melder fra, Så jeg hænger nok på den!
Så AKIF, Formand Løb, vil i 2010 fortsat ikke være en formand,
der løber stærkt og samtidig synes, at det er sjovt, fedt, lækkert etc. at løbe.
Derfor vil Løbeudvalget i 2010 heller ikke have primær fokus
på medaljeskamlen til diverse løb, men for at flest mulige kan
deltage, få rørt sig, undgå at blive fede, måske have det lidt
sjovt sammen…..
Der er nok bred enighed om, at løb og motion kan give et bedre og sundere liv, så lad det og personlige målsætninger fortsat være motivationen.
Og som et afbræk til de trivielle og kedelige træningsture (ud
fra filosofien, at løb i sig selv ikke er sjovt), så udsender Løbeudvalget hermed nogle tilbud om motionsløb, hvor man kan
komme ud og røre sig i en større og mere samlet flok (ud fra filosofien, at fællesskab er sjovere).
År 2009 var et forrygende år for Løbeudvalget, hvor AKIF havde rigtig mange deltagere til flere løb.
En deltagelse, der var på tværs af alder, køn, grad, vægt, størrelse, enhed m.m.
Og alle havde nogle hyggelige timer i forbindelse med løbene,
snakkede med kollegaer, og der var sågar enkelte, der udtalte,
at ”det var fedt at prøve at løbe med startnummer”…
År 2010 skal forløbe i samme retning
Forsvarets økonomi har desværre også ramt motionsløbene, så
der er beskåret i Forsvarets Motionsevents, og AKIF har ikke
mulighed for at lukke alle hullerne økonomisk.
Men, der er stadig mange tilbud…..og skulle man selv betale
en skilling, så er den sikkert også givet godt ud….
AKIF Løbskalender 2010
Første skud på stammen er en halv-maraton i Aalborg for de
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”halvhårde” eller ”mere naive”. Der er relativ kort tidsfrist for
tilmelding, hvor fem løbere fra AKIF allerede er tilmeldt.
Hører du ikke til i de to kategorier, så afvent lidt, motionér løbeskoene i træning……måske ikke for at blive nr. 1 og have det
sjovt…….men fordi det skulle være sundt….og forbrænde det,
som gør livet sjovt!
(PS: …..der vil fortsat også være plads til dem, der vitterligt synes,
at løb er fedt og sjovt, og som træner og deltager for at vinde!)
Ole Lund
Formand Løb
AKIF
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Kære mor og far
AKIF

TrÊnregimentet / Jyske TrÊnregiments Af major Ole N. Lund.
Soldaterforening

- din idrætsforening orienterer
www.trainsoldat.dk

Travlhed i bestyrelsen

Redaktionen har bedt nogle af de værnepligtige skrive lidt om deres oplevelser omkring indkaldelsen og den
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PERSONELNY T

Trænregimentets nye løjtnanter.

Udnævnelse til løjtnant

Tjenestemandsansættelse

Pr. 18. december 2009:
LT M.L.E. Andersen
LT T.G. Hvelplund
LT P. Holst
LT C.B. Hosbond
LT S. Guldbrand

Pr. 1. februar 2010:
SSG O.N. Madsen
OKS-1 J.G. Laustsen

Udnævnelse til seniorsergent

Anerkendelse for tjeneste
ved Trænregimentet
28. februar 2010:
MJ T. Breck
SSG B. Andersen

Forsvarets Hæderstegn
for god tjeneste
Pr. 11. marts 2010:
EJDASS Toni Lundager Jensen
MATFOV Kenneth Moyles

Benådet med
Fortjenstmedaljen i Sølv
2. februar 2010:
SSG D.L.M. Mortensen

Pr. 11. december 2009:
SSG M. Krog
SSG H.B. Nielsen
SSG L. Borup-Jensen
SSG H.J.S. Fenneberg

25 års jubilæum
1. januar 2010:
KØLÆ E. T. Møller

40 års jubilæum
18. december 2009:
MJ E. Bostrup

Seniorsergent D.L.M. Mortensen og frue.
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Aalborgs borgmester, Henning G. Jensen overrækker her Flagprisen plus diplom og et lille Dannebrog til foreningens fanebærer,
Verner Nielsen.

Årets Flagpris til Verner
Torsdag den 31. december 2009 var
bestyrelsen troppet op foran det
gamle rådhus i Aalborg.
Her skulle Danmarkssamfundet, traditionen tro, uddele Årets Flagpris.
Prisen uddeles hvert år under stor bevågenhed på Gammeltorv, hvor også Aalborg Kanonlaug deltager. Prisen tilfalder
en person / forening, der har ydet en særlig indsats for at udbringe kendskabet til
vort flag.
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Selv om det var den sidste dag i året,
og mange havde travlt med nytårsforberedelserne, var rigtig mange Aalborggensere mødt frem. De overværede, at en
trænsoldat modtog den fornemme hæder.
Soldaterforeningens fanebærer, Verner
Nielsen, modtog prisen for sit 20-årige
virke med at repræsentere foreningen
med fanen.
Formanden for Danmarkssamfundets
nordjyske kreds, Henrik Westen Jensen,
fortalte tilhørerne, hvorledes Verner gen-

nem årene, ved alle lejligheder, havde båret fanen med respekt og ydmyghed og
været et flot eksempel for fanebærerne
i Danmark.
Det var en stolt prismodtager, der efter formandens tale fik overrakt prisen af
Aalborgs borgmester Henning G. Jensen.
Godt gået Verner og endnu en gang tillykke.

TRÆNSOLDATEN nr. 1 • 2010

Ta’ med til

Soldaterforeningens
Jubilarstævne
Lørdag den 8. maj 2010

10.30 (senest)

Samling på KFUM´s Soldaterhjem, Høvejen 48, 9400 Nørresundby.

11.00

Indmarch på kasernen med Hjemmeværnets Tambourkorps og fanerne i spidsen.

11.15

Regimentschefen overtager styrken og udleverer jubilarmedaljer til
fremmødte jubilarer.

12.00

Kammeratligt samvær og mulighed for at bese kasernen.

12.45

Dørene til gymnastiksalen åbnes. Samlet indgang i jubilarårgang.

13.30

Spisning i gymnastiksalen for jubilardeltagere samt indbudte gæster.

Menu
Sild på is med kartofler og smør
Boeuf Stroganoff med ris og salat
Ostesnitte
Kaffe
1 øl eller vand samt en snaps
Arrangementet slutter kl. 18.00.
Er du medlem af soldaterforeningen koster hele arrangementet pr. deltager
kr. 200,- (gælder også for pårørende)
Er du ikke medlem, er prisen kr. 250,Beløbet kan indsættes på giro 625-2826.
Husk ved indbetaling at påføre navn, antal personer og evt. kontingent.
Ved indbetaling via Netbank skal du huske at anføre de samme oplysninger.
Sidste frist for tilmelding er FREDAG DEN 23. APRIL 2010.
Skulle der være spørgsmål vedrørende jubilarstævnet,
kan du ringe på tlf. 20 75 52 10 eller 40 79 06 55.
Husk: Kvittering/dokumentation for betaling gælder som adgangsbillet.
Da vi af erfaring ved, at der kan opstå kø ved registreringen på
soldaterhjemmet, anmoder vi om, at deltagerne kommer i god tid.
KFUM´s soldaterhjem vil være åben fra morgenstunden.
TRÆNSOLDATEN nr. 1 • 2010
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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.

Den 20. april 1947 blev
kasernekommandantskab
Aurich oprettet
Pensioneret kaptajn T. C. Zeilau blev
kasernekommandant og oversergent
N. E. Andersen ved Jyske Dragonregiment som tilsynsofficiant.
Kaptajnen og oversergenten afgik pr. landevej fra Danmark den 16. april 1947 sammen med brigadens øvrige kasernekommandanter og tilsynsofficianter under
kommando af oberstløjtnant Heiberg–
Jürgensen fra bygningstjenesten.
De ankom efter en overnatning i Hamborg til Oldenborg den 18. april 1947, hvor
de indlogerede sig på det af englænderne beslaglagte Fischers hotel.
Herfra kørtes dagligt til Aurich kaserne
for at rekognoscere og færdiggøre den
endelige plan for indkvartering og lokalefordeling, samt klargøre til indkvartering af forkommandoet.
Den 26. april 1947 flyttede kasernekommandantskabet fra Fischers hotel i Oldenborg til hotel Black Bear i Aurich med
kvarter og kontor samme sted.
Den 15. maj 1947 blev et af kasernens
familiehuse på skagerrakstrasse indrettet som midlertidig kommandantskabskontor. Primo juli 1947 blev de renoverede
lokaler i administrationsbygningen taget i
brug af Aurich kasernekommandantskab.
I juli måned 1947 var kaptajn T. C. Zeilau
imidlertid kørt træt i det daglige besvær.
Den pensionerede kaptajn fra Fredericia
ansøgte om at måtte blive afskediget på
ny, hvilket bevilgedes ham.
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9. regiments skriver, stabsofficiant Koordt, blev herefter frigjort for en del af
sine pligter ved regimentet og fungerede som midlertidig kasernekommandant
indtil den 6. august 1947.
Kaptajn E. Henriksen, tjenestegørende i
Fredericia, blev med en uges varsel beordret i stillingen som kasernekommandant
på Aurich kaserne fra den 6. august 1947.
Ved 10. bataljons ankomst til Aurich blev
kasernekommandantskabets personel
forøget med sekondløjtnant K. Blumensaadt, der blev leder af kasernens lokale arbejdsformidlingskontor, der samarbejdede snævert med Deutsche Arbeitsamt.
Da dette arbejde imidlertid blev for omfattende for en mand, fik Blumensaadt
den 1. august 1947 korporal Lykke- Christensen ved 10. bataljon som hjælper.
Endvidere blev der fra bataljonen afgivet 2 kontorordonnanser, 1 depotmand
og 1 snedker til kommandantskabet.
Ved omskiftningen af brigadeholdene i
oktober 1947 afgik sekondløjtnant K. Blumensaadt fra kommandantskabet, idet
han havde søgt løjtnantsskolen.
Han erstattedes af sekondløjtnant B.
Andersen, der var tjenestegørende ved
10. bataljon på det første brigadehold,
men som søgte frivillig tjeneste ved brigaden. Sekondløjtnant B. Andersen forrettede tjeneste ved kommandantskabet
i perioden 1. november 1947 til 1. november 1948, hvorefter han blev optaget på
løjtnantsskolen.

Korporal Lykke - Christensen søgte og
fik ved sin hjemsendelsen civil ansættelse ved brigaden og fortsatte som næstkommanderende ved det tyske arbejdskontor. Han blev den 1. november 1948
leder af kontoret.
Den 1. november 1947 tilgik oversergent
F. H. Bergenstoff ved 17. bataljon som
skriver ved kommandantskabet. Han afgik igen efter forskellige misligheder medio oktober 1948.
Den 1. november 1947 blev frøken Else
Laursen ansat som sekretær. Frøken Laursen fratrådte efter ansøgning den 1. februar 1949 og afløstes af korporal af forplejningskorpset, Kurt Iver Rasmussen,
der blev civilt ansat den 15. januar 1949.
Personellet ved kasernekommandantskabet omfattede også et antal menige,
der blev udskiftet med hvert brigadehold.
Afgivelsen var oftest sammensat af 2 kontorordonnanser, 2 depotfolk, 2 snedkere eller tømrere, 1 chauffør, der tillige var
maler eller snedker og 1 gartner.
Kaptajn Zeilau og oversergent Andersen fandt en raseret og utrolig snavset
kaserne da de den 19. april 1947 kørte
gennem hovedvagten på Aurich kaserne.
Det syntes meget værre end hvad kaptajn C. E. Nevald havde fortalt dem fra
den første rekognoscering i marts måned. Alle vegne var der forfærdelig snavset. Det flød med affald, kassable våben
og udrustningsgenstande, bildele, ituslå-
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et tysk inventar osv. ligesom hovedparten
af det elektriske armatur var fjernet. De
polske styrker havde absolut intet gjort
for at rydde op efter sig.
Kaptajn C. E. Nevalds forslag fra den
første rekognoscering til indkvartering og
anvendelse af de enkelte bygninger på kasernen, blev i det store og hele fulgt af
Kaptajn Zeilau ved indkvarteringen af de
senere ankomne brigadeenheder.
Der blev dog ændringer til indkvarteringen på et enkelt område, idet den styrkeoversigt Nevald rekognoscerede efter i første omgang udviste 70 officerer.
Det endelige antal officerer på det første brigadehold til tjeneste på kasernen
i Aurich var 110.
Det nyoprettede kasernekommandantskab fik indledningsvis stillet et hold på 30
tyske arbejdere til rådighed af englænderne til oprydning, men arbejdet gik uhyre
langsomt og det syntes en håbløs opgave at få ryddeliggjort blot en del af kasernen med så få arbejdere til rådighed,
inden forkommandoet skulle ankomme.
Hertil kom at chefen for No. 5 Quatering Office, major Robinson, var meget lidt
imødekommende og hjælpsom i samarbejdet med danskerne om at fremskaffe arbejdskraft, materialer og inventar. Tværtimod syntes han at stikke en kæp i hjulet
hvor han kunne komme til det.
Dette anstrengte forhold skyldes angiveligt at majoren uden tilladelse var flyttede ind i oberstens bolig på Aurich kasernes da polakkerne havde rømmet stedet
og nu, på foranledning af den danske brigade, uden varsel blev beordret ud igen
af sine nærmeste foresatte ved the British Army of the Rhine!
Først i juni måned 1947 var blok II og blok
VI nogenlunde klargjort til indkvartering.
Blokkene var blevet blev ryddet for affald,
grundigt desinficeret og malerarbejdet i
gang indvendig.
Klargøringen omfattede også en gammel køkkenbarak, der skulle benyttes
af forkommandoet, medens den store
kostforplejning blev tømt for inventar og
istandsat. Arbejdet blev udført ved hjælp
af tyske arbejdere og engelske køretøjer
og der blev opsat nyt inventar, således
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mandskabskvarterer, messer og kostforplejning med videre. Til kontorer blev man
henvist til at bruge det tyske efterladte inventar.
Messer og kostforplejning blev forsynet med glas, porcelæn og spisebestik
via No. 5 Quatering Office i nødtørftig
udstrækning.

at bygningerne var klar til indkvartering
af forkommandoet.
Forkommando Aurich ankom den 6.
juni 1947 og var sammensat af 1. ingeniørkompagni under kommando af kaptajn
Tøfner- Clausen og 4. kompagni / 10. bataljon under kommando af kaptajn Gudnitz
Hovedvagten blev overtaget kl. 1800
samme dag, hvorefter den Jugoslaviske
vagtstyrke forlod kasernen.
Der kom først nu rigtig gang i oprydningen og malerarbejdet, således at alle indkvarteringsblokke var klargjorte og forsynet med inventar til hovedstyrkens, der
ankom den 1. juli 1947.
Arbejdet med istandsættelsen fortsattes under store vanskeligheder, dels med
hensyn til materialeleveringerne, dels med
en passiv modstand fra både engelsk og
tysk side. Megen resignation måtte udvises over for ønsker om istandsættelser
og indretning.
Tilsvarende forkommandoer ankom
til brigadens to andre garnisoner i Jever
og Varel med vagtovertagelse på samme tidspunkt, således at dannebrog formeldt vajede i brigadens område fra kl.
1800 den 6. juni 1947.
Aurich kaserne blev overtaget med
tysk værnemagtsinventar i de fleste
lokaler. Dette inventar var i en meget dårlig forfatning, idet polakkerne intet havde gjort for at vedligeholde det. Det bedste inventar og alle former for tekstiler
var i øvrigt fjernet, enten af canadierne
eller polakkerne.
Ved engelsk foranstaltning forsynedes
kasernen efterhånden med nyfremstillet tysk inventar til befalingsmands- og

Kasernen skulle udstyres efter britiske
normer, men det kneb gevaldigt for englænderne at fremskaffe det fornødne.
Helt efter den engelske skala blev udstyret aldrig, selv om der blev gjort anstrengelser herfor. Endnu så sent som i
1949 blev en rekvisition fra september
1947 kun delvis leveret.
Befalingsmænd og menige medbragte
tæpper fra Danmark, men alligevel blev
der af englænderne oplagt en beholdning på 4200 stk. tæpper, der dog aldrig
kom i brug.
Fra Danmark leveredes i første omgang
lagner, almindelige håndklæder, badehåndklæder, rengøringsrekvisitter samt
alt infirmeriinventar med undtagelse af
senge og madrasser.
Endvidere blev der indkøbt kostforplejningsmaskiner, glas og porcelænsvarer etc. i Danmark, genstande som enten ikke fandtes i den engelske skala eller
ikke kunne fremskaffes lokalt i fornødent
omfang.

Næste afsnit af Aurich Kasernes historie
bringes i næste nummer af Trænsoldaten.
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Forsiden:
Sanitetskompagniet ved 1. Logistikbataljon har netop afsluttet uddannelsen af
de sanitetssoldater, der skal af sted på
ISAF 10.
Læs artiklen på side 4-5.

Vi yder en flot
indsats
Denne indledning til endnu et nummer af Trænsoldaten skrives under
mit besøg ved Trænregimentets enheder ved ISAF 9 i Helmandprovinsen i Afghanistan 9. -17. juni. Jeg har tidligere besøgt regimentets soldater ved KFOR 22 i Novo Selo lejren i Kosovo 25. – 27. maj. Jeg har desværre ikke fået lejlighed til at besøge regimentets personel ved UNIFIL
1 og 2 i Libanon i denne omgang.
Det har endnu engang været en stor oplevelse. Det er dejligt at erfare,
at vort logistik- og militærpolitipersonel yder en utrolig flot indsats til
støtte for den operative løsning af de ofte meget vanskelige opgaver i
missionsområderne.
Det har ligeledes været en fornøjelse at blive modtaget af alle Jer højt
engagerede, positive og dedikerede soldater og personligt møde Jer i JeresarbejdssituationerogbliveorienteretomJeresforholdidagligdagen.
Jeg har stor respekt for Jeres indsats og er stolt over den professionelle måde I håndterer tingene på, som sande logistikere og MP’ere.
Tak for Jeres varme og positive modtagelse af mig begge steder.
Jeg ønsker Jer held og lykke med den resterende periode i missionerne, og glæder mig til at se Jer vel hjemme igen til august.
Desværre har heller ikke vi undgået tilskadekomne under udførelse af tjenesten. Den 1. juni blev en af vore sanitetssoldater
ved ISAF 9 såret i forbindelse med en IED eksplosion. Soldaten
blev behandlet på felthospitalet, men forblev i missionsområdet, hvor han pt. kommer til kræfter igen blandt kolleger i Sanitetsdelingen. Vi ønsker ham god bedring.
På kasernerne er der godt gang i uddannelsen af personel og
enheder til ISAF 10, UNIFIL 3 og KFOR 23, der skal udsendes til
august. Enhederne mangler kun den afsluttende BLU (Brigade Ledet Uddannelse. Red.) og er derefter klar til udsendelse.
Der blev i weekenden 5. – 6. juni afholdt pårørende arrangementer for alle disse enheder, herunder for soldater fra Hjemmeværnsdistrikt Aalborg, der skal udsendes som Bevogtningsdeling i dele af ISAF 10 perioden. Pårørendedagene forløb godt,
med rigtig mange interesserede gæster fra nær og fjern.
Ved udgangen af maj hjemsendte 2. Uddannelsesbataljon de to
HBU kompagnier efter en intens firemåneders uddannelse. De
værnepligtige tog godt imod de mange nye udfordringer, og resultatet var derfor et par gode kompagnier. Desværre medførte
Forsvarets aktuelle økonomiske situation, at de udpegede soldater til HRU uddannelse ikke kunne få ansættelse og derfor
måtte hjemsendes sammen med deres HBU hold, hvilket skuffede de mange soldater. Det ærgrer os meget.
Hvad værre er; ser den økonomiske situation i 2010 desvær-
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re ud til at give os væsentlige begrænsninger for at kontraktansætte vort højt kvalificerede og dygtige medarbejdere, der
vender hjem fra vore internationale missioner i august. Dette
er en uheldig situation, som vi af alle kræfter forsøger at forbedre i de kommende måneder.
Den 10. maj modtog regiment og skole besøg af vores nye forsvarsminister, Gitte Lillelund Bech. Ministeren fik lejlighed til at
besøge nogle af de mange aktiviteter, der foregår på kasernerne samt kort at møde alt fast personel. Hun gav efter besøget
udtryk for, at hun havde haft et godt besøg og i særlig grad, at
hun var imponeret over personellets motivation og engagement
samt positive holdning og tilfredshed med bl.a. det nye materiel.
I skrivende stund afventer vi alle med spænding resultatet af
de politiske forhandlinger mellem forligspartierne om forsvarets
fremtidige struktur. Ministeren gav os under sit besøg håndslag
på, at en politisk afgørelse ville blive udmeldt senest 1. juli. Herefter skal FKO og HOK udarbejde og udgive implementeringsdirektiver før vi forhåbentlig snarest efter sommerferien, kan gå
i gang med implementering af logistiktroppernes nye og ventede struktur.
På Aalborg Kaserner er vi godt i gang med forberedelserne
til en sådan implementering i diverse projekt- og arbejdsgrupper, ligesom vi deltager i alle HOK’s tilsvarende grupper - helt
efter regimentets valgsprog:
FREMSYN - STRYKE - VILJE
Jeg ønsker Jer alle en rigtig god sommer og en velfortjent
ferie.
Flemming Larsen
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Sanitetsdelingen er
klar til Afghanistan
Sanitetskompagniet (SANKMP) ved 1.
Logistikbataljon (1 LOGBTN) har i skrivende stund netop afsluttet uddannelsen af de sanitetssoldater, der skal
af sted på ISAF 10. Delingen består af
soldater fra både 1 LOGBTN og 2. Uddannelsesbataljon (2 UDDBTN), og de
er nu samlet i resterende opstilling
til de sidste forberedelser og øvelser.
Under uddannelsen har der været meget
fokus på ”den grønne del”, altså de soldatermæssige færdigheder for enkeltmand
og Gruppe. Målet har været at nå et niveau der ligger så tæt på de kamptropen-
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heder, vi skal ud og støtte.
Det sanitetsfaglige niveau har selvfølgelig også haft høj prioritet og soldaterne er blevet dygtige. Kurser, og de fleste øvelser, har været godt tilrettelagt,
og SANKMP kan mærke den stigende interesse, der generelt har været for vores metier.
Undervejs i uddannelsen har der, særligt på ”køretøjssiden”, været nogle udfordringer. Alle vores forhåndenværende ambulancer, PIR, DURO og PMV, har
været i brug for at kunne løse opgaven.
Soldaterne har været særdeles fleksible

og har løst de stillede opgaver godt. En
tilgang de skal tage med sig til Afghanistan, hvor udfordringerne i dagligdagen
bestemt ikke bliver mindre.
Der har også været rigtig gode tiltag.
Træning i blødningsstandsning i Foulum
har virkelig været med til at klæde soldaterne godt på. De har oplevet hvorledes,
de er i stand til at holde live i en patient
(gris), når de anvender de lærte teknikker og procedurer.
De fleste af soldaterne har desuden været i praktik i det civile. Både ved hospitaler og på civile ambulancer. Det har været
et rigtig fint supplement til uddannelsen.
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Artiklen er forfattet af repræsentanter fra Sanitetskompagniet ved 1. Logistikbataljon. Billedet til ventre viser en figurent, der
er færdigbehandlet og klargjort til HELEVAC. Der revurderes og sikringen er på plads. Billedet til højre er fra samme øvelse, hvor
gruppen behandler den tilskadekomne.

Uddannelsen af Sanitetsdelingen (SANDEL) til ISAF Hold 11 er allerede i gang.
For første gang skal SANKMP stille hele
bidraget. Det glæder vi os til. Og med tilgangen af befalingsmænd fra 2 UDDBTN
ser SANDEL ISAF 11 også ud til at blive et
rigtig stærkt hold.

SANKMP ønsker hele SANDEL og resten af ISAF 10 god vind.
Husk at holde hovedet lavt og humøret højt.
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Intet står i vejen for UNIF
Sidste øvelse før Hold
3 drager til Libanon i
begyndelsen af august
I begyndelsen af august sender hæren 138 mænd og kvinder til Libanon.
De udgør Logikstikkompagniet UNIFIL 3, der overtager opgaven efter flyvevåbnet, der har bemandet de første to hold.
Hold 3 indkvarteres som det nuværende
hold i FN-lejren ved byen Naquora, der
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ligger helt ned til kysten og kun fem kilometer fra grænsen til Israel.
Kompagniets motto er: ”Intet står i vejen”. Det motto vil kompagniet leve op
til, lover kompagnichefen, kaptajn Thore Bergenstoff Jensen.
- Vores opgave er logistik. Vi skal primært kunne flytte personel og materiel
i indsættelsesområdet, men vi skal også
løse en stribe serviceopgaver for FN.
Blandt andet skal vi reparere lastvogne
for hele FN-styrken, der er på godt 2000
personer, både civile og militære. Vi skal

også drive to store lagre – nærmest både
et IKEA og et BAUHAUS, fortæller kaptajn
Thore Bergenstoff Jensen, der er chef for
Logistikkompagniet.
Andre opgaver er at drive missionens
brandstation. Den opgave klares af personel fra Beredskabsstyrelsen.
Basisenheden blev indkaldt til Aalborg
Kaserner i december 2009 som 5. HRUkompagni. Den var fra etableringen øremærket til denne mission. Siden er der
tilgået personel udefra, da opgaverne er
mangeartede og kræver mange specialister.
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Asfalt i lange
baner

FIL Hold 3
At opgaven byder på masser af transportkørsel, vidner kompagniets køretøjspulje om: 15 busser, 34 store lastbiler, tre
brandbiler og 30 mindre køretøjer. Alle
køretøjer tilhører FN og er under tre år
gamle.
- Vi får nogle lange dage, men også store oplevelser. Det er en hård mission. En
af de store farer er trafikken. Der dræbes
hvert år omkring 10.000 personer ved trafikuheld i området. Derfor gennemfører
vi de fleste af vore transporter i nattetimerne, forklarer kompagnichefen.

TRÆNSOLDATEN nr. 2 • 2010

Så er første etape af kasernernes store renoveringsprojekt af kloakkerne
ved at være tilendebragt.
Man er således i skrivende stund ved at
være færdig med at ligge asfalt helt fra
Gyldendeløvesvej til enden af Dronningens Allé (ved cafeteriet på Nørre Uttrup
Kaserne).
Denne strækning havde da også virkelig brug for en kærlig hånd! Vi er jo nok
mange, der – sammen med bilen – er blevet godt og grundigt rystet igennem, og
der er jo nok røget en fjeder/støddæmper hist og her, når man ikke behændigt
undgik hullerne på den gamle asfaltlappede betonvej.
Et langvarigt og dyrt projekt
Som sagt er det kloakkerne – der stammer fra 50’erne – der står foran en gen-

nemgribende renovering. Det gamle ”etstrengssystem” bliver lavet om til et
moderne ”to-strengssystem”, der separerer regnvand og kloakvand. Nærmere
bestemt skal der lægges ikke mindre en
18 kilometer rør rundt på Aalborg Kaserner, før projektet er endelig færdigt – engang sidst i 2011.
Og som en sidegevinst bliver der så ilagt
nyt asfalt på mange af de veje, hvor man
alligevel skal have gravet ned til rørene,
hvilket ingen jo kan være utilfreds med.
Det er naturligvis et temmelig dyrt projekt. Så vidt det er redaktionen bekendt,
vil den samlede pris løbe op over kr. 30
mio. Men så får vi også en miljørigtig kaserne med veje, der er til at køre på.
(PaS)
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Nye gev
De første af i alt 10.000 nye geværer
er blevet overdraget til Hærens Operative Kommando
Den danske indsats i det støvede ørkenlandskab i Afghanistan slider så hårdt på
de danske håndvåben, at geværer af typen M/95 og M/96 efter 15 års tjeneste
nu er modne til udskiftning.
Tirsdag den 15. juni, kunne chefen for
Forsvarets Materieltjeneste, generalløjtnant Per Ludvigsen, så helt efter planen
overdrage det første gevær af typen
Colt M/10 til chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Niels Bundsgaard på Dragonkasernen i Holstebro.
5.000 stk.
En del af de gamle geværer er for så vidt
fortsat funktionsdygtige, men såvel stadig flere opståede funktioneringsfejl, teknisk udvikling som hensynet til operative
krav har betydet, at der foreløbig er indkøbt 5.000 stk. af den ny type hos Colt
i Canada, og at der er afgivet option på
yderligere 5.000 stk. i den kommende tid.
Det nye gevær præsenterer en række
forbedringer i forhold til det gamle. Der
er nu monteret et søjlegreb, der forbedrer fatningen og skydestillingen, der i øvrigt også hjælpes på vej af en betydelig
mere fleksibel kolbe, der giver den enkelte mulighed for individuel tilpasning.
Desuden er der tilføjet flere ”rails” (spor
til montering af udvendigt udstyr som for
eksempel lygte). Endelig har M/10 fået
den seneste udvikling inden for våbenteknologien indbygget, idet piben er ”flydende”, hvilket betyder forbedret træfning med en relativ kort pibe.
Nem at skyde med
Prøveskydninger har da også vist, at selv
helt utrænede faktisk skyder op mod
maksimum efter en kort tilvænning, så
omskoling til M/10 ser ud til at kunne gennemføres inden for en rimelig tid, da geværet minder rigtig meget om dets forgængere.
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værer til Hæren

- Jeg vil dog godt understrege, at selve omskolingen til det nye gevær faktisk
er det, der tager kortest tid, sagde generalmajor Niels Bundsgaard, da han stod
med det første gevær i hænderne, netop
overrakt af generalløjtnant Per Ludvigsen.
- Hele den logistiske side – det vil sige
montering af geværholdere i køretøjerne,
opbygning af reservedelspakninger samt
uddannelse af mekanikere og skydeinstruktører – og den kommende skydeuddannelse og rutinering af soldaterne
betyder, at vi kan sende geværet ud med
ISAF hold 11, der rejser til Afghanistan i
februar 2011.
Samme ammunition
Det nye gevær benytter ligesom forgængerne fra midten af 90´erne det lille 5,56
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mm projektil, som sammen med et forholdsvis let våben mindsker vægtbelastningen på soldaterne. Det kan være meget relevant, idet soldaterne i Helmand
i forvejen slæber rundt på en tung fragmentationsvest og op til godt ni liter vand
foruden anden udrustning.
Som nævnt er det nye gevær en videreudvikling af de hidtil benyttede, og derfor deler det en del reservedele med forgængerne.
Det er som nævnt meningen, at missionen i Afghanistan skal have det nye
gevær, og det ser ud til, at allerede hold
11, der udsendes i februar, får tid til at
lære det nye våben så godt at kende, at
den fulde omskoling og øvrig opbygning
af mekanikerkapacitet, reservedelspakninger og holdere til de nye geværer er

tilendebragt før afgang. M/10 påtænkes
dog også udsendt med andre bidrag, der
måtte komme i de næste år.
112 millioner kroner
Der er som nævnt afgivet bestilling på
foreløbig 5000 geværer (med mulighed
for at købe endnu 5000) til en samlet
pris af ca. 112 millioner kroner. Det svarer til en stykpris på cirka 22.000 kroner.
De sidste geværer leveres efter planen
i 2011, hvorefter nedslidningsgraden på
M/95 og M/96 vil blive vurderet.
Det aktuelle behov i de internationale missioner samt udviklingen inden for
håndvåben vil også indgå i beslutningsprocessen, hvorefter der bliver truffet afgørelse om, hvorvidt der skal købes flere
geværer af typen M/10 Colt.
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Oberst Flemming Larsen uddelte flere erkendtligheder ved paraden. Her ønsker han
overkonstabel J. Svaneborg tillykke med et legat, der hvert år bliver uddelt til en konstabel. Til venstre for Svaneborg står seniorsergent J.H. Larsen, der modtog et lignende legat, der uddeles til sergentgruppen.

Et ungt regiment
Trænregimentet fylder som bekendt
år den 10. maj, men af praktiske årsager blev dagen markeret allerede fredags den 7. maj med en flot parade og
efterfølgende reception med indbudte gæster. Trænregimentet fyldte 13
år, og er som sådan et af landets yngste regimenter.
Dagen startede skyet og blæsende, men
under selve paraden skinnede solen dejligt ned på alle paradedeltagerne, dog
med en særdeles frisk vind fra vest.
Der var uddeling af erkendtligheder og
gaver til nedennævnte personel:
KN Lars Juul, 2 UDDBTN, erkendtlighed
fra Spar Nord.
SG Lotte Sabrina Juul, 2 UDDBTN,
Skægøksen fra Rotary.
SSG Jørn Henning Larsen, 1 LOGBTN, legat til sergentgruppen.
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OKS-1 Johannes Svaneborg, 1 LOGBTN,
legat til konstabelgruppen.
MJ Ole Nielsen Lund, erkendtlighed fra
AKIF.
MG Kasper Broen Enevoldsen,
1 HBUKMP/2 UDDBTN, Bedste Soldat.
MG Henrik Wohlan Ville-Jørgensen,
2 HBUKMP/2 UDDBTN, Bedste Soldat.
Herudover var der diplomer til Danmarks bedste værnepligtige skytter: MG
K.B. Enevoldsen, 1 HBUKMP/2 UDDBTN.
Kåret til Danmarks bedste værnepligtige skytte. MG M.B. Hansen, 1 HBUKMP/2
UDDBTN fik en flot andenplads og dermed sølvmedalje.
For skydning for hold blev Trænregimentet en suveræn vinder med hele 26
point foran nummer to. Holdet bestod
af: MG K.B. Enevoldsen, MG M.B. Hansen,
begge 1 HBUKMP, og MG L.V. Nielsen og
MG M.R. Nielsen, begge fra 2 HBUKMP.

Forsvarsm
Aalb
Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech
besøgte den 11. maj Aalborg Kaserner.
Efter - ved 1. Militærpolitikompagni’s foranstaltning - at have besøgt Værksted
Vest og Air Transport Wing Aalborg, ankom ministeren kl. 13.30 til Aalborg Kaserner, hvor oberst Flemming Larsen og
et æreskommando fra 2. Uddannelsesbataljon modtog ministeren ved gymnastiksalen på Hvorup Kaserner.
Ministeren gav her en kort tale til kasernernes personel, hvorefter hun fik en
rundvisning på kasernerne. Under rundvisningen fik ministeren lejlighed til at
se på forskellige uddannelsesmomenter
ved 2. Uddannelsesbataljon og Kursusog Tekniksektionerne samt forskellige underafdelinger ved Hærens Logistikskole.
Derefter demonstrerede 1. Logistikbataljon deres nye MAN-lastbiler samt den nye
DURO ambulance.
Ministeren talte interesseret med personellet under rundturen og stillede mange spørgsmål. Hun var synlig begejstret
over personellets gejst og entusiasme
samt deres glæde over det nye materiel.
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Den nye Forsvarsminister

ministeren besøgte
borg Kaserner
Ministerens rundtur på kasernerne sluttede ved bygning 2 på Nørre Uttrup Kaserne, hvor ministeren skrev i gæstebøgerne
og fik forevist Trænregimentets Æresvæg.
Afslutningsvis gav oberst Flemming Larsen en orientering til ministeren i Parolesalen over emner som Aalborg Garnison,
Trænregimentet og Hærens Logistikskole samt forligsarbejdet.
Obersten benyttede anledningen til
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at give ministeren gaver i form af en
bog om Aalborg Garnison samt en gaveæske med proptrækker og prop.
Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech
udtrykte ved sin afsked glæde og tilfredshed med besøget på Aalborg Kaserner, som efter hendes eget udsagn var en ”lytte og lær rundtur”.
Ministeren forlod Aalborg Kaserner kl.
15.30 eskorteret af Militærpolitiet.

Venstres Gitte Lillelund Bech er af
statsminister Lars Løkke Rasmussen
blevet udpeget som Forsvarsminister
efter Søren Gade, der valgte at træde tilbage den 23. februar for helt at
forlade dansk politik.
Dermed får Danmark sin første
kvinde på posten som forsvarsminister.
Den 41-årige Gitte Lillelund Bech
har været medlem af Folketinget siden oktober 1999 og formand for
Udenrigspolitisk Nævn siden 2006.
Hun er desuden indfødsretsordfører, Udenrigspolitisk Nævn-ordfører
og udviklingsordfører.
Gitte Lillelund Bech har derudover
stiftet bekendtskab med forsvarsområdet som medlem af Forsvarsudvalget, og hun var også medlem af regeringens forsvarskommission fra 2008
til 2009.
Økonomisk karriere
Gitte Lillelund-Bech er uddannet
cand.merc.mat., og før hun indledte sin parlamentariske karriere, var
hun bl.a. ansat i Nykredit, Den Danske
Bank og COWI som henholdsvis økonom, økonomisk analytiker og økonomisk specialist.
På den private front danner hun
par med Thomas Egebo, som er departementschef i Klima- og Energiministeriet.
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Per Rasmussen,
til højre, overrækker Jyske
Trænregiments
skjold til Col C.F.
Matthews. Billedet har ikke
noget med nedennævnte artikel at gøre,
men er fra Per’s
ophold i Italien.

Sælskindene
af Carlsbergf
Fra en af de trofaste læsere har redaktionen modtaget nedennævnte lille beretning:
Kære Palle Strandgaard.
Med stor glæde har jeg gennemlæst
sidste nummer af Trænsoldaten, hvor
billederne af majorerne NP og Karl og
kære Bommerlund skabte gode minder.
Jeg kom til at tænke på, om det ikke er
ved at være sidste udkald, hvis vi skal
samle hverdagshistorierne fra regimentets start med den operationelle del i Padborglejren. Der må være mange gode historier fra dagligdagen fra den tid, hvor
tingene ikke var så regulerede som i dag.
Ved billedet af Tamburkorpset mindedes jeg den dag i 1959, da jeg som ung
premierløjtnant blev kaldt ind til oberst
Steensgaard, der ad uransagelige veje
havde fået oplyst, at der på Den Kongelig Grønlandske Handel i Københavns
Havn lå nogle sælskind, der ville kunne
pynte op på vores trommeslagere. Jeg fik
ordre til at rejse til København for at få
flere oplysninger om skindene og ”skaffe de nødvendige penge til anskaffelsen
”. Som Obersten sagde: ”De kunne f.eks.
starte med at spørge Carlsberg Fonden”.
En ordre er en ordre, så jeg rejste til København, hvor jeg næste dag, iført min fineste uniform med skrårem, mødte op på
Carlsberg og bad om at tale med den ansvarlige. Jeg fik straks foretræde for C.A.
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Det stod der for 25 år siden

blev betalt
fonden
Nielsen i et for mig kæmpestort kontor,
hvor jeg forsvandt ned i en dyb læder lænestol foran skrivebordet.
Jeg har absolut ingen erindring om,
hvad der foregik under den efterfølgende samtale, efter fremførelsen af mit ærinde, men den sluttede
med: ”Kære unge mand, De kan rejse tilbage og sige til hr. Obersten, at vi
nok skal sørge for, at han får sine skind”.
Missionen var udført, og jeg rejste tilbage til Padborglejren via Oberstens kontor i Aarhus. Men jeg erindrer hans slutbemærkning til mig: ”Det var udmærket
unge mand, men når man var så imødekommende, burde De også have
bedt om penge til nogle instrumenter”.

Efterlysning!!
Ved et indbrud har jeg fået stjålet min sabel. En ny (brugt) skal
anskaffes, og af nostalgiske grunde
er jeg på jagt efter en sabel, der har
tjenestegjort ved regimentet (-man
bliver jo lidt sær, når man bliver
ældre). Er der mulighed for at efterlyse
en sådan gennem Trænsoldaten?
Venlig hilsen
Per Rasmussen.

Og dette være så hermed gjort. Skulle
der være nogen blandt læserne, der kan
hjælpe Per, må I meget gerne kontakte
redaktionen.
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Fire måneder går hu
Så har vi atter sagt farvel til endnu
et hold værnepligtige, der efter fire
måneders tjeneste, blev hjemsendt
den 28. maj.
Langt de fleste har haft en uforglemmelig oplevelse med både op- og nedture.
Alene det at skulle op ”klokken kvalme”
om morgenen, var en stor omvæltning
for mange.
Og det at skulle dele få kvadratmeter
med personer, man aldrig havde mødt før,
var noget af et ”rekrutchok”, der tog nogen tid at komme over. Men da dagen så
kom, og man skulle skilles igen, var selvsamme personer på grådens rand over nu
at skulle skilles fra de kammerater, man
var kommet så tæt ind på livet af.
Ville gerne forsætte
Mange af de hjemsendte soldater ville
egentlig gerne have fortsat og nogle af
dem havde da egentlig også fået lovet en
kontrakt. Men på grund af de store besparelser Forsvaret må igennem, blev disse annulleret, hvilket naturligvis er dybt
beklageligt. Læs i øvrigt mere herom i lederen på side tre.
Et brag af en fest
Dagen før hjemsendelsen blev der afviklet en alle tiders hjemsendelsesfest for
de to kompagnier, der indledningsvis spiste i hver deres gymnastiksal, for efterfølgende så at blive samlet i gymnastik-
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salen på Hvorup Kaserne, hvor der var
levende musik.
Menuen stod på helstegt pattegris med
isdessert fra Ryå Mejeri – lækkert. Hertil
kunne købes drikkevarer til rimelige priser, idet det var de to messer på Aalborg
Kaserner, der stod for salg af drikkevarer.
Et helt igennem vellykket arrangement,
der fortjener gentagelse på kommende
hold.

fon, improviserede indfald samt musicals.
De fleste menige – omkring 300 – fik
en særdeles sjov og underholdende aften
ud af det, og rigtig mange havde efterfølgende meget ondt i lattermusklerne.

Stand-up succes
Et af de arrangementer som de værnepligtige helt sikkert vil huske er det store
Stand-up og commedyshow, som Fritidsudvalget afviklede sidst i april.
Arrangementet startede med tre standup komikere: Kasper Gross, Ruben Søltoft
og Jonas Mogensen, der på skift erobrede
scenen og det store publikum, med deres kvikke bemærkninger og saftige vittigheder.
De Syngende Lussinger
Arrangementet blev afsluttet med en helt
igennem dygtig og professionel trio: De
Syngende Lussinger. Bag navnet gemmer
sig tre sangere med udsøgt humor og musikalitet:
Martin Preisler, Bjarne Langhoff og
Eskild Dohn.
De Syngende Lussinger leverede en
medrivende optræden, hvor man oplevede parodier på kendte kunstnere, sekshændig guitar, symfoni for sav og sousa-

Fritidsudvalget afviklede et særdeles godt og u
fik tårerne frem og gav ømme lattermuskler.
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hurtigt

Ja, jeg har det faktisk temmelig dårligt
ved at skulle hjemsendes, siger Mads
Kroon Rasmussen. - Jeg er helt vild med
at være soldat, og havde fået lovning
på en kontrakt, der så belv annulleret. Jeg føler mig lidt pisset på, men er
dog glad for de fire måneder, og for de
mange nye bekendtskaber.

Afslutningsvis vil redaktionen ønske
samtlige hjemsendte rigtig megen held
og lykke i fremtiden, og håbe vi ses igen
til jubilarstævner i Soldaterforeningen.

Før og efter
Selv om jeg gerne ville, vidste jeg jo
godt, at jeg ikke - på grund af min lidt
blakkede fortid - kunne få en kontrkat.
Imidlertid har soldatertiden givet mig
nyt blod på tanden, så jeg efter sommerferien starter med at gøre min folkeskoleuddannelse færdig, og så må vi
jo se, hvad fremtiden bringer.
- Jeg har i hvert fald været meget glad
for at være her, siger Nicklas Bengtson.

underholdende Stand-up og comedyshow, der
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Af premierløjtnant Wengel, delingsføre i 5. deling, 2 HBUKMP.

Indføring i fredsstøttende operationer
Historien om, hvordan 2 HBUKMP gjorde Hammer Bakker
til et sikrere sted i uge 10.
I uge 10 skulle 2 HBUKMP/2 UDDBTN/
TRR gennemføre IFO-modulet (Indføring i fredsstøttende operationer).
Modulet er bygget op omkring et Kosovo-scenarie, og delingerne gennemfører
i løbet af ugen uddannelse i afsøgning af
huse, check point-tjeneste, bevogtning
af lejr samt udrykning i forbindelse med
trafikulykker. Derved kommer de menige
til at snuse til mange af de ting, som fx
soldaterne i Kosovo bruger.
Derudover har delings- og gruppeførere også rig mulighed for at
træne befalingsudgivelse og føring i
delingsrammen, og som fører er det en
kærkommen lejlighed for at slippe for
administration og kontorarbejde.
Hele modulet gennemføres nemlig i
Camp Hammer, som er et nedlagt depot
i Hammer Bakker. Derved skabes hele
missionsstemningen, fordi delingerne ikke
tager tilbage til Aalborg Kaserner i løbet af
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modulet, men derimod overnatter i Camp
Hammer, der er indrettet med hovedvagt
og Tactical Operation Center.
Det er sjældent at hele delingen
arbejder sammen i HBU, men IFO er
netop en lejlighed til dette. Derved får
de værnepligtige også et indblik i hvordan
delingens opgaveløsning forberedes med
delingsførerens befaling, gruppeførernes
befalinger samt teknisk og tak tisk
indøvelse.
Nogle af de helt store omvæltninger
for det menige personel var scenariet,
introduktionen til rules of engagement
samt de øgede krav til selvstændighed.
Lige pludselig var det ikke længere nok
at nedkæmpe skydeskiver, og vide, hvor
ens nærforsvar lå.
På IFO skal soldaterne nemlig interagere
med levende momenter og hele tiden
forholde sig til eskalationstrin og meget
andet snask, som deres førere ”har slået
dem i hovedet med”.

Selvom det krævede nogen tilvænning,
opbyggede de værnepligtige en god
forståelse for scenariet og lærte med
tiden at reagere bestemt, og kun med
den nødvendige mængde magt.

Herunder beskrives modulet,
som en af de menige deltagere oplevede det:
I uge 10 var vi, værnepligtige i 2. HBUKMP,
en tur i Camp Hammer på IFO-øvelse. I løbet af de tre dage som selve øvelsen varede, fik hver deling mulighed for at prøve
forskellige ting, som man kunne komme
ud for under en udsendelse.
Ugen startede ud med, at alle delingerne
skulle have et oplæg med teori om
Basis Search, House and Area Search,
Beskyttelse I Forbindelse med Uroligheder,
Hovedvagtstjeneste og MCP, da det var
de ting, som vi skulle igennem.
Tirsdag morgen skulle vi ekstra tidligt
op og have et oplæg om ”missionen” inden
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vi skulle ”udsendes”. Der var lagt meget
arbejde i, at vi skulle få en følelse af, at
det var en rigtig situation vi kom ud i.
Både tirsdag og onsdag aften var der
foredrag om at fortsætte i Forsvaret.
Den ene dag var det 1. til 3. deling, der
fik forevist materiale af 5 HRU, og imens
havde 4 og 5. deling foredrag med to
konstabler, én der har været udsendt til
Kosovo og én med en fortid i Afghanistan.
De fortalte om, hvordan det var at
være udsendt til henholdsvis Kosovo og
Afghanistan. De fortalte om hverdagen,
fritiden, og hvordan det generelt er at
være i en fremmed kultur og have den
type magtmidler, vi har.
Da vi arbejdede ud fra Camp Hammer, var
det selvfølgelig vigtigt, at vi havde nogle
til at bevogte lejren, hvilket indebar, at
Hovedvagten, post Alfa, Bravo og Charlie
skulle bevogtes samt, at der skulle en
patrulje rundt mellem dem.
Den anden opgave gik på, at vi havde
fået informationer om, at der var blevet
gemt våben i et hus, hvilket vi så skulle
ud og gennemsøge. Den opgave var mest
interessant for den gruppe, som skulle
undersøge huset og mindre interessant for
den indre og ydre ring, der holdt nysgerrige
lokale væk, men den gav stadig et billede
af, hvordan den slags opgaver løses.
Den tredje opgave var at stille som Quick
Reaction Force, hvilket her indebar at rykke
ud til et trafikuheld og at danne blå kæde.
Ved trafikuheldet var det igen mest
spændende for indsatsgruppen og knap
så spændende for den indre ring. Den
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ydre ring fik igen lov til at agere overfor
momenter. Da vi skulle danne blå kæde
skulle vi så afløse den grønne kæde, som
den deling der havde bevogtning af lejren
skulle stå for. Der var bred enighed om,
at det var en vild oplevelse. Følelsen
af at der står nogle og hamrer på den
anden side af dit skjold, og larmen derfra
sammen med deres råb, var noget, vi alle
var interesseret i at prøve igen, men gerne
med nogle hjelme, der ikke duggede til.
Den fjerde opgave var at opstille et
Mobile Check Point (MCP), hvor vi skulle
kontrollere køretøjer og personer for
våben og narkotika. Desuden skulle vi gå
en patrulje ud fra MCP’et.
Den opgave var en af de mere spændende, da der, uanset hvad man lavede,

skete noget, om man stod og modtog de
lokale og forklarede dem, hvad vi lavede på
stedet, eller om man skulle kropsvisitere
dem, eller sidde klar til at rykke ud i fald
der var brug for det.
Den her opgave var noget alle syntes
var sjovt, måske lige med undtagelse af
dem, der stod ovenpå vores køretøjer som
topcover og sikrede soldaterne på jorden.
Den femte og sidste opgave var at være
momenter. Alle nød at skulle spille lokale,
som enten var fulde, aggressive, modvillige
eller bare almindelige mennesker, som
ledte efter et job.
Mark Burgdorf Fransen
Værnepligtig, 5 DEL, 2 HBUKMP.
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Veltilfredse erhvervsprak
og taknemmelige forældr
Hvert år kommer cirka 400 skoleelever
i erhvervspraktik ved Trænregimentet.
De oplever her en hverdag, der er
meget anderledes, end det miljø,
de kommer fra. Kravene, vi stiller til
praktikanterne, er nok noget højere, end dem, de normalvis står over
for, men alligevel modtager vi utrolig
mange positive tilbagemeldinger fra
de unge mennesker.
Her bringes et brev, vi fik fra Malene Jessen.

Hej Palle
Du skal vide, at jeg har været kanon glad
for min praktikuge. Den var super fed!
Og hvis det stod til mig, så var jeg blevet der endnu længere, for det var en af
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de bedste uger i mit liv - helt uden tvivl.
Jeg har stadig kontakt med et par stykker, som også var deroppe. Den ene, Julie Mortensen, og jeg skal være sammen
her i sommerferien.
“Undervisningen” var virkelig god, og
man opdager hurtigt, hvor vigtigt sammenholdet er, og det er noget man bliver utrolig glad for. CD’en du har sendt
med billeder, er jeg også rigtig glad for,
dog mangler der et godt billede synes jeg:
Fire af os piger lå på en græsplæne, efter vi havde lært førstehjælp. Der lå vi i
sådan en firkant, med hovederne på hinandens maver, hvis du kan finde det billede, vil jeg utrolig gerne have det. (Billedet er eftersendt. Red.)
Jeg går jo ud af 9. klasse her til sommer,

hvorefter jeg så skal på efterskole. Derefter tager jeg HHX, og så kan du lige tro jeg
kommer tilbage til Aalborg Kaserner! Så
hvis du er der til den tid, så ses vi jo igen.
Fredshalløj
Jeg mener det hedder rekrut? De der første fire måneder. Jeg overvejer virkelig at
fortsætte efter det, men jeg skal være
helt sikker på, at jeg ikke behøver at komme i krig så. For jeg vil ikke have noget
imod at komme på noget freds halløj,
men hvis man laver en kontrakt, så skal
man jo være forberedt på, at kunne blive
sendt af sted, men kan man selv vælge om
man vil i krig eller til noget freds halløj?
Kærlig hilsen
Malene
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Danmarks bedste skytter
Ved Forsvarets Mesterskaber i Skydning blev det menig K.B. Enevoldsen
fra 1 HBUKMP, der blev kåret til Danmarks bedste værnepligtige skytte.

tikanter
re
En hilsen fra en glad mor  
Hej
Min søn Mikkel Bruun, Jellebakkeskolen,
var i praktik hos jer i uge 12.
Det er længe siden, jeg har set/hørt
ham være så optaget af noget, som af
de oplevelser, den uge gav ham.
Ja, han ville ønske, at han skulle op til
jer igen...
Selv ryggen er blevet rankere...
Mikkel taler med begejstring om Kruse og Holst..... og svarer på mange ting
med ordene: ‘korrekt’ og ‘javel’.
Tak for uge 12.
Venlig hilsen
Gitte Bruun
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Sidst i april deltog otte værnepligtige fra
2. Uddannelsesbataljon i Forsvarsmesterskabet i Skydning i Oksbøl.
Efter at have leveret et rigtigt flot
resultat, kunne de så kun vente på at alle
resultaterne blev regnet sammen, inden
præmieoverrækkelsen kunne starte.
Først skulle de individuelle medaljer
uddeles: Tredjepladsen gik til en dygtig
skytte fra JDR, hvorefter turen kom
MG M. B. Hansen fra 1 HBU/TRR, der
opnåede en flot andenplads, og en
fortjent sølvmedalje. Og til sidst men ikke
mindst kom turen til MG K. B. Enevoldsen,
ligeledes fra 1 HBU/TRR, der nu kan kalde
sig Danmarks bedste værnepligtige skytte
på gevær, og det fik han en velfortjent
guldmedalje for.
Også det bedste hold
Holdplaceringerne var det næste på programmet. Her løb TGR med tredjepladsen,
og andenpladsen gik til JDR.
Så kom forløsningen: Førstepladsen gik
til TRR, hvorefter der kunne uddeles fire
guldmedaljer mere til et hold bestående
af L. V. Nielsen 2 HBU/TRR, M. R. Nielsen
2 HBU/TRR, M. B. Hansen 1 HBU/TRR og
K. B. Enevoldsen 1 HBU/TRR. Udover medaljerne fik de også overrakt en flot vandre pokal.

På vinderholdet havde de blot lidt
erfaring med skydning på forhånd, og det
flotte resultat er hovedsagelig grundlagt
på baggrund af den skydeuddannelse,
som de fire menige har modtaget i deres
respektive kompagnier her på Aalborg
Kaserner.
Oplevelsen ved at deltage i forsvarsmesterskabet, er en helt særlig oplevelse.
Selvfølgelig forstærket, når man vinder,
men de otte værnepligtige fik en god
oplevelse, hvor de fik mulighed for at lære
hinanden lidt beder at kende på tværs at
delinger og kompagnierne.

Menig K.B. Enevoldsen, Danmarks bedste menige skytte på gevær.
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AKIF - din idrætsforening orienterer
Marginalerne var im
I perioden 18-19 MAJ 2010 blev DMI
mesterskaberne i udendørs fodbold
gennemført i Varde – med Varde Garnison som arrangør.
AKIF stillede i år til start med hold i kvinderækken (fem-mands) og i herre senior
A (11-mands). Vi havde desuden håbet på
at kunne mønstre et hold i Ældre Old Boys
og evt. i veteranrækken, så vore mere
modne medarbejdere kunne få mulighed
for at komme ud af kontoret et par dage.
Desværre faldt mesterskaberne sammen med aktiviteter i både 1. og 2. Brigade (bl.a. en øvelse i Oksbøl og så naturligvis kontroløvelserne for HBU-soldaterne),
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hvilket bevirkede at antallet af tilmeldte
hold ikke var så stort som normalt.
I kvinderækken opnåede vi en 3. plads,
men havde vi haft de berømte ”marginaler” med os, så havde vi vundet rækken.
Det blev et meget tæt kapløb mellem Fredericia, Karup og AKIF, hvor vi skiftedes til
at føre rækken. Slutstillingen blev: 1. Fredericia 13 p, 2. Karup 12 p og 3. AKIF 10 p.
(Slagelse blev ”bundprop” med 0 point).
Alle hold mødte hinanden to gange over
de to dage, og man kan derfor sige, at resultatet er retfærdigt – men AKIF-pigerne og undertegnede kan dog ikke sige
os fri for at være en lille smule ærgerlige.
Efter den første dag førte vi puljen med

syv points for to vundne og en uafgjort
kamp, men på dag to måtte vi indkassere to ærgerlige nederlag mod Karup og
Fredericia – begge på 0-1. I begge kampe
havde vi klart mest spil, men kunne altså
ikke få bolden i mål.
Så tæt var det, at hvis disse kampe var
endt uafgjort, eller vi havde vundet mod
Fredericia, så havde vi været nr. 1 - så
selvfølgelig ærgrede vi os, men sådan er
fodbold…!! Pigerne ydede en flot indsats
og fik også vist rigtig godt fodboldspil
undervejs.
10-0 mod Livgarden
I herre senior A blev det til en 2. plads og
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cer, men det er som bekendt målene der
tæller…!! På dag to skulle vi således vinde over Varde, så da det 10 min. før tid
fortsat stod 0-0, så var AKIF nødt til at
satse for at få et mål, hvilket desværre
resulterede i, at Varde scorede kort før
tid. Så hjalp det desværre ikke meget, at
vi pulveriserede Livgarden med 10-0 i den
sidste kamp….!
Til alle deltagerne skal der lyde stor ros
– I kæmpede godt og opførte jer eksemplarisk, så AKIF og TRR kan være stolte
af jer….flot!!

mod os
også her var det ”lige ved og næsten”. Der
var kun tre hold til start i denne række i år
(Livgarden, Varde og AKIF), hvor der ellers
plejer at stille seks - otte hold til start.
Årsagen var, at disse hold primært består af HBU-soldater og en del garnisoner
havde valgt at melde afbud p.g.a. HBUkontroløvelsen.
Også i denne række mødte man hinanden to gange over de to dage, og efter førstedagen stod det klart, at det ville blive et kapløb mellem Varde og AKIF,
da begge hold vandt begge kampe mod
Livgarden.
Desværre tabte vi på førstedagen 1-2 til
Varde, hvilket ikke var efter spil og chan-

Tusind tak for den store indsats
Der er mange mennesker, der yder en
stor indsats for at få hold af sted til DMI
mesterskaber (ikke kun indenfor fodbold)
og disse bliver ofte glemt. Derfor vil jeg
gerne sige tak til OKS-1 O.I. Hansen og
SG C. Størup, der har hjulpet udtagelse
og træning – Størup var endvidere holdleder for herrerne. MJ O. Nielsen Lund
bør også nævnes, han forsøgte (denne
gang forgæves) at samle spillere til di-

verse Old Boys hold. Desuden var OKS-1
K.N. Mikkelsen og KS T.T. Pedersen begge behjælpelige med (med kort varsel) at
være dommer i f.m. vores træningskampe – også tak til jer…!
Endvidere vil jeg gerne rette en stor tak
til de to NK’er i vores to HBUKMP (PL Sander og PL Kofoed)..! I udviste begge meget
stor vilje til at hjælpe med at finde træningstider – og uden jeres velvilje havde
livet nok været en kende mere besværligt for os, der skulle udtage holdene 1000 tak!
Næste år er det AKIF der afholder DMI i
udendørsfodbold (det forventes at blive i
uge 19, men er dog ikke endeligt fastlagt).
Så I kan allerede nu begynde at finde fodboldstøvlerne frem – eller få købt
nogle nye (og I er færdige med at vokse,
så finder I et godt tilbud allerede i år, så
bare ”slå til” – I vokser ikke ud af dem…!!)
Vel mødt næste år…!
Bo Lassen
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Nyudlærte motormekanikere
Den 31. maj bestod seks nye motormekanikere deres svendeprøve med særdeles flotte karakterer.
Forrest fra venstre: OKS Mohamad Taleb. OKS Jonas Christian Christensen. OKS Kim Arne Jensen. Bagerst fra Højre: Uddannelses
ansvarlige kaptajn Louis Jensen. OKS-1 Kenny Dyvelkov. OKS-1 Bo Søgaard Sørensen. OKS-1 Niels Martin Bech Nielsen.

IN MEMORIAM
Konstabel René Aalborg, ved Forsyningskompagniet i 1. Logistikbataljon, er den 13. juni pludselig afgået ved døden.
René Aalborg var vellidt blandt såvel kolleger som foresatte. Han fremstod som en munter og livsglad soldat. En
soldat, der i en meget ung alder valgte at gøre en indsats i Helmand, Afghanistan hold 7, hvor han fungerede som
transportmand.
René Aalborg var i kraft af sine kompetencer - personlige såvel som faglige - netop udtaget til tjeneste i Afghanistan igen, hvilket han glædede sig meget til.
René Aalborg vil blive husket som en loyal, pålidelig og god kollega.
Vores tanker går til familie og venner.
Æret været René Aalborg’s minde.

Annonce
Vestergaard
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PERSONELNY T
Udnævnelse til major
Pr. 1. juni 2010:
MJ Klaus Bjarke Gartner Nielsen

Udnævnelse til løjtnant-R
Pr. 26. marts 2010:
LTR-R Maurice John Manuel

Udnævnelse til seniorsergent
Pr. 11. juni 2010:
SSG René Lundager Okkels
SSG Allan Lehmann Lykke Eskildsen
SSG Martin Andersen
SSG Flemming toft Oxbøll

Udnævnelse til oversergent
Pr. 7. maj 2010:
OS Martin Askov Pedersen
OS Dan Bach Olesen
OS Stefan Dundorf
OS Morten Bratholm
OS Ronni Algaret

Udnævnelse til korporal
Pr.
KP
Pr.
KP

26. marts 2010:
Carsten Skov Fristrup
1. juni 2010:
Lars Toft

Tjenestemandsansættelse
Pr. 1. april 2010.
SSG Lars Borup-Jensen
Pr. 1. juli 2010:
SSG Ole Juhl Nielsen

Anerkendelse for tjeneste
ved Hærens Logistikskole
26. marts 2010:
OKS-1 Bent Emil Andersen
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Tre stolte modtagere af ” Anerkendelse fra République Francaise, Ministère de la Défense”. Fra venstre SG Thea Dalgas, SG Christian S. Nordhagen, OKS Morten Kristensen og oberst Flemming Larsen. De øvrige havde desværre ikke mulighed for at være
til stede.

Anerkendelse fra République
Francaise, Ministère de la
Défense
Marts 2010:
SSG Mikkel Aalund Olsen
SG Rasmus Lorenzen
SG Carsten Juul
SG Thea Dalgas
SG Christian Steen Nordhagen
OKS Morten Kristensen

Chefen for Danske Divisions
anerkendelse af særlig
indsats
2 BTN ønsker KC/2 HBUKMP KN L. Lillelund
tillykke med modtagelsen af ”Chefen for
Danske Divisions anerkendelse af særlig
indsats i 2009”

Kaptajn Lene Lillelund har modtaget Chefen for Danske Divisions Anerkendelse.
Her er hun dog fotograferet, da hun på
2. kompagni’es vegne modtog pokalen
for vundet kontroløvelse.
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Velbesøgt jubilarstævne
Lørdag den 8. maj kunne Soldaterforening slå portene op for endnu et jubilarstævne.
Rigtig mange jubilarer så hinanden for
første gang, siden de for en årrække siden blev hjemsendt fra Regimentet.
Fra morgenstunden gik snakken lystigt
på KFUM´s soldaterhjem, hvor indskrivningen foregik.
Mange startede dagen med et forsigtigt kig rundt i lokalet for at se, om der
skulle være nogen man kunne genkende.
Trænsoldater har det jo med at forandre
sig med tiden, så mange kunne ikke umiddelbart genkende hinanden. Flere spurg-
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te forsigtigt: Er det ikke …, når de hørte
en stemme der lød bekendt.
Efter et stykke tid lykkedes det at få de
”gamle” trænsoldater ind på tre geledder
foran soldaterhjemmet, og med Hjemmeværnets Tamburkorps og regimentets og
foreningens faner i spidsen, kunne indmarchen begynde.
Det lykkedes at få de marcherende
trænsoldater over på fodboldbanen bag
gymnastiksalen, hvor paraden skulle afholdes. Det var tydeligt, at mange af deltagerne ikke havde brugt lang tid på at
øve eksercits siden hjemsendelsen, men
det gik.

Formanden kunne melde af til regimentschefen, der derefter talte til jubilarerne.
Herefter var det tid til overrækkelse af
jubilarmedaljer. Regimentschefen tog sig
som altid god tid til at tale med de fremmøde jubilarer under overrækkelsen.
Som altid under denne handling forekommer der overraskelser, og således
også i år.
Pludselig blev det annonceret i højtaleranlægget at en bestemt årgang skulle
samles til fotografering.
Det lykkedes for formanden at få jubilarerne tilbage i geleddet. Vi vil ikke næv-
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ne årgangen her, men blot konstatere, at
der sker noget uventet, hver gang Leo
Ørum er til jubilarstævne.
Efter paraden var der mulighed for at gå
rundt på kasernen inden middagen skulle indtages i gymnastiksalen.
Under middagen blev foreningens Æressabel uddelt.
Årets modtager var Garnisonstøtteelementet. Major Per S. Rasmussen modtog
på personalets vegne sablen. Æressablen
blev overrakt af sidste års modtager, Rune
Sørensen.
Formanden kunne i sin tale begrunde
overrækkelsen med det altid store stykke
arbejde elementet laver for foreningen.
Det spænder lige fra indkvartering til udgivelse af dit blad; Trænsoldaten.
Som noget nyt blev der vist billeder af
gamle køretøjer på storskærm, og snakken gik lystigt, når der dukkede et køretøj frem, der virkede bekendt.
Under middagen blev der tillige vist en
kort film om de udsendte soldater. Dette

var et meget rørende indslag, der blandt
deltagerne virkelig gav stof til eftertanke. Efter indslaget var der mulighed for at
støtte de udsendte soldater ved at købe
de velkendte gule sløjfer.

Klokken 18.00 sluttede festen, og det
var tid til at sige farvel, og for mange på
gensyn, når der næste gang bliver kaldt
til jubilæum.

En synlig glad og stolt major Per S. Rasmussen (til højre) modtog på Garnisonsstøtteelementets vegne foreningens Æressabel.

Fugleskydning
Lørdag den 7. august 2010 afholder Soldaterforeningen,
i samarbejde med Dronningens Livregiments Soldaterforening,
sin årlige fugleskydning på skydebanerne ved Kammerdal.
Kom og deltag i denne festlige sammenkomst, og mød nogle at de gamle soldater.
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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.

Kommandantskabet
ansatte tyskere
Oberstløjtnant Lindhardt fra krigsministeriet var som leder af en større besigtigelseskommission i august 1947 på besøg ved brigadens garnisoner.
I forbindelse hermed var der forhandlinger med overintendant Kaas Sørensen
fra materielintendanturen om at få leveret dansk kontorinventar til regiments- og
afdelingschefkontorer, tillige med supplerende inventar til de forskellige andre institutioners kontorer. Der blev endvidere
leveret forskellige genstande til udsmykning af messer og samlingsstuer.
Det kaserneinventar der blev stillet til
rådighed fra engelsk side var gennemgående udført i pæne modeller, men dermed var også alt sagt. Det var fremstillet af dårlige materialer på en tysk fabrik.
Navnlig var den lim der var anvendt til
sammenføjningerne af en så dårlig kvalitet, at borde og stole bogstavelig talt
stod og faldt fra hinanden. De leverede
skabe og natborde var umalede. Sengene var dårligt punktsvejsede og således
videre. Det kostede kommandantskabet
megen arbejdskraft og tid at holde kasernens inventar i orden.
Efterhånden blev dog alle skabe og natborde repareret og malet, ligesom en del
af det bedste tyske materiel blev istandsat til supplering af det engelske og danske materiel. Kasernen er efter to år så
godt udstyret at forholdene er tålelige,
på enkelte områder endda udmærkede
og i alt fald på højde med mange danske
kaserner og lejre.
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Kommandantskabet ansatte tyskere til arbejde i kostforplejning, messer og klubber. Endvidere blev der ansat tyskere til
andet arbejde såsom rengøring, transport af kul, have- og gartnerarbejde, depothjælp, hjælp på snedker og malerværkstedet, automekanikere og hushjælp. Der
var også ansat 12 musikere, hvoraf flere
konservatorieuddannede, samt et antal
oppassere.
Tyskere der arbejdede som snedkere,
malere, musikere og motormekanikere var
faguddannede. Halvdelen af serveringshjælpen i messer og klubber var faguddannede. Øvrige var ufaglærte og aflønnedes som sådanne.
Den samlede tyske arbejdsstyrke i løn
ved kommandantskabet på Aurich kaserne var i gennemsnit ca. 300 mand. Heraf var 65 mand beskæftiget som arbejdskraft ved brigadens skyde- og træningslejr
på øen Langeoog, der også var udpeget
som brigadens ferieø.
Den årlige lønudbetaling beløb sig til
800.000 mark pr. år.

Den tyske arbejdskraft rekvireredes hos
de engelske myndigheder og anvistes af
Deutsche Arbeitsamt. Hvis kommandantskabet havde et ønske om at ansætte en
bestemt person, kunne dette kun ske efter forhandlinger med de engelske og tyske myndigheder.
Afskedigelser kan ligeledes kun ske efter forhandling med de engelske og tyske myndigheder.
Arbejdskraften er som følge heraf ikke
altid lige stabil, idet de tyske myndigheder helst ansætter personer, der har vanskeligt ved at klare sig i konkurrencen andetsteds. Graverende tilfælde af tyveri
eller opsætsighed udløser dog øjeblikkelig bortvisning.
Tyskerne er gennemgående glade for at
arbejde på kasernen, navnlig er der stor
rift om at arbejde som hushjælp eller som
hjælpere i messer og kostforplejning, fordi de her får god dansk mad. Disse ansættelser er bevidst blevet forfremmelsesposter.

TRÆNSOLDATEN nr. 2 • 2010

befalingsmandskvartererne har håndvask,
dog kun med koldt vand.
For de befalingsmænd der er tjenestegørende ved stabe eller institutioner, er
der anvist kvarterer i skolebygningen eller administrationsbygningen, de fleste
med håndvask og varmt vand!
Alle kvartererne er ret pænt udstyrede med seng med officersmadrasser, natbord, officersklædeskab, bord og stole
samt gardiner. Enkelte af befalingsmandskvartererne er tillige udstyret med lænestole og sengeforliggere.
Ærligheden har ikke altid været lige stor
hos det tyske personel. Navnlig har indtagelse af småportioner mad i utide, madvaretyverier til hjemmebrug, samt tyveri
af elektriske pærer, kontakter og fatninger været yndede områder for ulovlig berigelse.
Efterhånden som varesortimentet i de
tyske forretninger blev større og gennemførelsen en pengereform i 1948, faldt rapserierne i antal.
I henhold til de engelske bestemmelser
har de tyske arbejdere valgt et såkaldt
bedriftsråd, en slags tillidsmandsordning, der skulle være medbestemmende
ved arbejdsfordeling, ansættelser og afskedigelser. Rådet er dog en illusion, idet
det ikke på nogen måde har blandet sig i
administrationen eller fordelingen af arbejdskraften.
Ansættelserne afgøres i 95 % af tilfældene af Deutsche Arbeitsamt og lønningerne er efter fastsatte tyske tariffer.
Sekondløjtnant K. Blumensaadt var indledningsvis leder af det tyske arbejdsformidlingskontor på kasernen. Senere blev
det sekondløjtnant B. Andersen og Hr.
Lykke - Christensen, der til hjælp havde
en tysk kontorleder, Hr. Fuchs, samt en
engelskkyndig tysk sekretær.
Befalingsmændene ved 10. bataljons underafdelinger er indkvarteret i de respektive kompagniers indkvarteringsblokke.
Kompagnichefen råder over to værelser
og eget bad. Næstkommanderende har to
værelser men badeværelse fælles med de
øvrige officerer og officianter.
Befalingsmænd til og med kornetter har
enkeltkvarterer. Korporaler og underkorporaler har dobbeltkvarter. De fleste af
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Gifte befalingsmænd, der forretter fast
tjeneste ved brigaden mere end ½ år, har
7 dobbelthuse til rådighed på kasernen
samt yderligere et dobbelthus og et enkelt hus, der er lejet hos englænderne.
Endvidere er der to lejligheder på selve kasernen og en lejlighed i mandskabsklubben Landsoldaten.
Huse og lejligheder er udstyret med
inventar fra de engelske myndigheder,
suppleret med enkelte danske inventargenstande og ganske lidt rekvireret tysk
civilejendom.
Lejlighederne er på 3 – 4 værelser med
køkken og badeværelse og godt møblerede.
De 7 dobbelthuse opvarmes fra kasernens kedelanlæg og de lejede huse har
begge egen centralvarme.
Det civilt ansatte kvindelige personel
har et dobbelthus til rådighed uden for
kasernen. Dette er indrettet med et antal
kvarterer og udstyret som for officerskvarterer gældende.

forhold. Dette forhold ændrede sig i vinteren 1947 – 48, idet 6. ingeniørkompagni
indrettede et forskriftsmæssigt, brandsikkert operatørrum samtidig med at FOVA
udskiftede de gamle fremvisermaskiner
med helt nyt materiel.
Kasernen benyttede et dampvaskeri i Wilhelmshaven fælles med brigadens øvrige
garnisoner indtil den 1. marts 1949. Dette
medførte forskellige vanskeligheder, dels
den 60 kilometer lange vej, der skulle køres to gange ugentlig, dels den tilsyneladende uundgåelige sammenblanding med
de andre garnisoners vasketøj.
Endelig var vaskeriets kapacitet ikke tilstrækkelig til at betjene alle brigadens
garnisoner tillige med en ikke ubetydelig
vask fra engelske enheder.
Dette medførte ofte meget lang ventetid på færdigvasket tøj. Især i perioden
med udskiftning af brigadehold og i juleog påskeperioder var det galt. Her kunne
vasketiden nå op på 4-6 uger.
Primo januar 1949 startede et privat
vaskeri i Aurich, Dampfwäscherei Möve
(måge).
Kasernen søgte straks tilladelse til at
anvende dette vaskeri og selvom forholdene hér var mere primitive end på det
moderne vaskeri i Wilhelmshaven, var der
store fordele at hente for kasernen, idet
vasketiden på større partier nu var nede
på 8 dage.
Såkaldte småvarer (kitler, duge, overtrækstøj, familievask etc.) kan indleveres
tirsdag eller fredag og hentes igen den
følgende fredag eller tirsdag.

Garager og vaskeplads fandtes ikke på
kasernen. Et planlagt garageområde bag
skolebygningen til en pris af ca. 700 000
mark blev afslået af de engelske myndigheder.
Et andet og mindre projekt på eksercerpladsen blev endelig godkendt, men opførelsen af det skred meget langsomt frem
og først hen på sommeren 1948 kunne
garagerne tages i brug. Først i december
1948 var anlægget helt færdig med faste
vaskepladser og ramper.
Der blev indrettet en biograf i skolebygningen under primitive og brandfarlige

Næste afsnit af Aurich Kasernes historie
bringes i næste nummer af Trænsoldaten.
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Garnisonens frisørsalon
Frisørerne på Nørre Uttrup Torv har en filial på Aalborg Kaserner, hvor de
er til rådighed for kasernernes personel. Der er åbent hver

onsdag fra kl. 09.00 - 16.00

Det er nødvendigt at bestille tid på nedennævnte lokalnummer, idet salonen kun er
bemandet, hvis man forud har aftalt en tid.

Alt personel på Aalborg
Kaserner er velkommen i
salonen i bygning 8
på Nørre Uttrup Kaserne.
Der kan bestilles tid tirsdag til
fredag fra kl 0900 - 1730
på lokal 7186.

Topklipning til
bundpriser
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Indhold nr. 3/2010

Forsiden:
Sanitets-PMV under fremrykning mod
patruljebase Malvern i Afghanistan.
Læs artiklerne på side 14 - 17.
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Implementeringen
af forsvarsforliget
Der er nu gået mere end et år siden, at et stort flertal i Folketinget indgik et nyt forsvarsforlig. Vi er nu mere end otte måneder inde i forligsperioden - uden at vi har endelige beslutninger om forsvarets nye strukturer, og uden at vi er kommet
reelt i gang med implementeringen.
Den 22. juni kom den længe ventede politiske beslutning i
form af Forsvarsministeriets implementeringsdirektiv, der for
alvor satte gang i processen.
I skrivende stund venter vi alle på Forsvarskommandoens implementeringsdirektiv, der bl.a. anviser antal årsværk og andelen af lønsum
til værnene og øvrige myndigheder under Forsvarskommandoen.
Jeg har en forventning om, at direktivet er lige på trapperne.
Med dette starter sidste fase af forberedelserne til den endelige implementering, som efter planen skal påbegyndes ved
årsskiftet 2010/11.
Jeg er vidende om, at personel ved Trænregimentet, Hærens Logistikskole og øvrige enheder på Aalborg Kaserner er lidt frustrerede, og kan føle lidt usikkerhed over manglende information - men der er lys i sigte.
Den allernærmeste fremtid skulle meget gerne bringe os videre i processen med afklaring af de sidste detaljer og påbegyndelse af implementering af Trænregimentet, Hærens Center
for Logistik og Militærpoliti på Aalborg Kaserner.
Vi er imidlertid allerede langt i planlægningsprocessen. I den
lange ventetid har vores mange projekt- og arbejdsgrupper arbejdet ihærdigt på at forberede og gøre overgangen til ny struktur så smidig som muligt. Udmøntning af planerne og omfanget af vores nye struktur afhænger dog af tildelt antal årsværk
og tilhørende lønsum.
Vi ser med forventning og glæde frem til en forenklet og fleksibel struktur ved logistiktropperne, der har fokus på faglig kompetence og en optimeret anvendelse af de samlede ressourcer
samt støtte til hærens operative indsats.
Rotationer af enheder til vore internationale missioner er overstået i denne omgang. Logistik- og militærpolitienheder fra ISAF
9 og KFOR 22 er vel hjemme og er under afvikling efter en særdeles veludført og fortjenstfuld indsats. Tilsvarende enheder
til ISAF 10 og KFOR 23 er på plads og allerede godt i gang med
de krævende operationer.
Også det danske logistikkompagni og lille militærpolitidetachement til UNIFIL 3 i Libanon, for første gang uddannet og opstillet af Trænregimentet, er deployeret og i gang med løsning
af opgaverne. Jeg glæder mig til at besøge Jer i oktober og november måned. Velkommen hjem til veteranerne og tak for Jeres indsats og den professionalisme, hvormed I har repræsen-
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teret Trænregimentet og logistiktropperne. Held og lykke til
vore nye logistik- og militærpolitienheder. Pas godt på Jer selv
og hinanden.
I den hjemlige struktur på Aalborg Kaserner er et nyt værnepligtshold påbegyndt tjeneste den 2. august. Cirka 450 unge
mennesker, herunder knap 70 unge kvinder, mødte til foreløbig fire måneders tjeneste, og har taget fat på uddannelsen og
opgaverne med en positiv og interesseret indstilling. I ønskes
alle et godt ophold og en god oplevelse i Aalborg.
Bestræbelserne på at etablere et veteranhjem i Aalborg fortsætter trods nogle uforudsete vanskeligheder i forløbet.
Der er allerede åbnet veteranhjem i Fredericia og i København.
Her i Aalborg ser vi frem til, at der snarest skabes de nødvendige forudsætninger for åbning af ”vores” veteranhjem.
Den 5. september fejrer vi for andet år i træk Danmarks Nationale Flagdag. Igen i år samles hjemvendte soldater fra udsendte missioner i 2010 i København for, sammen med repræsentanter fra Kongehuset, regering og Folketinget samt resten af
Danmarks befolkning, at hylde og ære vore soldater i internationale missioner.
Dagen fejres ligeledes i mange garnisoner landet over, bl.a.
i Aalborg, hvor vi samtidig markerer ”Soldatens Dag” og hvor
fhv. minister Jacob Axel Nielsen holder festtalen.
Vi har indledt et meget travlt efterår 2010, som vi med fortrøstning tager fat på efter devisen
Fremsyn - Styrke - Vilje
Flemming Larsen
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Stress, mobning og
krænkende adfærd
Af Else-Marie Trærup, Hærens Logistikskole.
Er du klar over, at Aalborg Kaserner
som arbejdsplads har stor fokus på
den enkelte medarbejders trivsel?
I bestræbelserne på, at skabe et godt arbejdsmiljø i forsvaret, blev der i 2004 oprettet en organisation for Personlig Rådgivning. Formålet med denne organisation
er, at råde og vejlede ansatte, der har været eller er udsat for krænkende adfærd
– eller ansatte, der har været eller bliver beskyldt for at have krænket andre.
Denne organisation er direkte underlagt
CH FPT, og skal bidrage til, at krænkende
adfærd håndteres ansvarligt, passende og
med respekt for de involverede personer.
Med krænkende adfærd menes bl.a.
stress, mobning, alkoholproblemer og chikane. Det kan også være, hvis en person
har behov for at tale om private problemer eller andre ting, som trykker en. Du
kan læse mere på FPT hjemmeside under
rådgivning i forsvaret.

100 % tavshedspligt og ingen notatpligt.
Mulighed for evt. at hjælpe dig videre i
systemet ved at henvise dig til psykologer, læger o. lign.
Mulighed for at hjælpe dig på et niveau,
hvor du føler dig tryg.
Når vi arbejder som KA-rådgivere, er det
vigtigt at huske på, at vi arbejder i FPT regi
– og derfor ikke er underlagt nogen chefer på kasernen. Vi arbejder fuldstændigt
anonymt og har ikke pligt til at rapportere eller melde om henvendelser, hverken
til udstikker, chefer eller andre.
Skulle I have brug for at snakke - privat
eller arbejdsmæssigt - om stort eller småt
- så kan I i her se hvem vi er, samt hvor vi
kan træffes. I kan henvende jer personligt eller ringe.

Kim Møller Pedersen
Hærens Logistikskole
Bygning 2/NUK
HLS-ADM02
Tlf. 98197715/22914058
Personlige samtaler
Rådgivning
Konfliktmægling
Stress-coach

På Ålborg Kaserner er vi tre rådgivere som
dækker alle enheder – civile som militære
– med arbejdsplads på kasernen. Skulle
der opstå episoder, hvor I ikke følte tillid
til os, så har vi mulighed for at henvise til
en anden rådgiver i distriktet – ligesom
andre myndigheder i området, kan henvise til os, hvis en medarbejder føler sig
”utryg” ved de lokale rådgivere.
Vi vil løbende gennemgå kurser og uddannelse i FPT regi omkring adfærd. Det betyder, at vi opnår en grundig viden omkring
emner og områder, der berører vores trivsel og velfærd.
Vores rolle som rådgivere, er at ”lytte til
dig”, hvis du har behov for at snakke. Vi
er ikke ”politimænd”, så vi vil ikke selv opsøge evt. problemer. Men vi har:
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Else-Marie Trærup
Hærens Logistikskole
Bygning 2/NUK
HLS-UDD02
Tlf. 98197721/50865695
Personlige samtaler
Rådgivning

Betina Kjærup
2. Militærpolitikompagni
Bygning 3/NUK
2TRRMP-K00F
Tlf. 98197455/24406246
Personlige samtaler
Rådgivning
Konfliktmægling
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Fra civil til soldat
Den 2. august mødte cirka 450 unge
mennesker på Hvorup Kaserne for her
at starte på deres fire måneders værnepligttjeneste. Heraf var de 67 piger, der således valgte Aalborg som
stedet, hvor de vil afvikle deres værneret.
Menig Casper Bebe Lebek fra 3. Deling i 2. kompagni har sendt redaktionen denne beretning om den første
dag i det grønne tøj.
Det blev til en hektisk første dag! Den
startede kl. 08.30 den 2. august på Hvorup kaserne i Aalborg. Vi startede ud med
indkvartering i de forskellige kompagnier,
delinger, værelser og så videre.
En del forvirring
Allerede her blev man mødt af et hav af
nye indtryk, og med mange flere til følge.

Casper Bebe Lebek er 21 år og fra Næstved. ”Jeg er helt vild med at være her og
er meget postiv og glade for mine nye
kammerater. Jeg er desuden meget opsat på at få en kontrakt”.
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Omkring 450 mænd og kvinder mødte
op, og blev derefter fordelt i to kompagnier, som så blev delt op i fem delinger
og endnu flere grupper.
Det kunne ikke undgås, at der opstod
en del forvirring, da alt vores tøj og udrustning skulle afhentes – men det forløb
alligevel mere eller mindre smertefrit. Allerede i løbet af de første par timer blev
vi kastet ud i eksercits – øvelser i hvordan man går indtrådt, ret og rør og meget mere.
God mad
Til de urolige forældre og kærester derhjemme, der går og er bekymrede for om
deres børn eller bedre halvdel får noget
at spise: – bare rolig! RIGTIG god buffet,
med både varme og kolde retter, salat
og frugt. Der er noget for enhver smag.
Da vi efter noget tid var samlet i de

Dennis Eis er 22 år og fra Sønderborg. ”Jeg
er udlært som butiksassisten i Føtex, og
er ikke frivillig. Men det er jo min pligt, og
jeg er meget glad for at være her blandt
andet på grund af det fede kammeratskab og de mange udfordringer.

forskellige delinger, skulle vi selvfølgelig
også ligne rigtige soldater, med uniform
fra top til tå.
Da vi ankom om morgenen var vi vidt
forskellige; nogle gik i hængerøvsbukser
andre gik i lårkort. Vi var én stor sammenblanding af forskelligheder, hvad enten det gjaldt social baggrund eller køn.
Nu er vi alle grønne, ingen grønnere end
andre - med andre ord en ny start. Med
ret ryg, brystet frem og iklædt Dronningens klæder er vi nu klar til at gøre Danmark stolt!
Den følelse der møder én, når man står
og er ens med alle andre, er en god følelse, for ingen er bedre end andre – vi
er sammen om det hele!
Dag 1 ved Trænregimentet sluttede kl.
22.15. Alle var trætte og mætte af nye
indtryk og informationer.
Forude venter en masse nye kammeratskaber og nye oplevelser.
Sammen flytter vi bjerge.
’’Sammenhold – Styrke – Sejr’’

Camilla Christensen er fra Århus. ”Og de
kalder mig da også ved mit bynavn, da der
er en anden pige, der hedder det samme som mig. Jeg har altid vist, at jeg ville være soldat - det har altid været min
store drøm. Jeg var ellers kunderådegiver
ved TDC, men militæret, det er lige mig,
og jeg er meget interesseret i at forsætte med en karriere ved Forsvaret”.
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Generalen kiggede forbi
Det var en veloplagt chef for Hærens
Operative Kommando, generalmajor
Agner Rokos, der i fredags den 3. september besøgte Aalborg Kaserner.
Generalen ankom under MP-ekskorte direkte fra et besøg ved Jægerkorpset på
Flyvestation Aalborg.
Garnisonskommandant, oberst Flemming Larsen, tog imod og fulgte generalen ind i gymnastiksalen, hvor garni-
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sons personel var samlet. Her orienterede
CH/HOK dels om hans egen person og
dels om hans forventninger og intentioner i.f.m. implementeringen af forsvarsforliget.
Efter orienteringen var der en kort
rundvisning, hvor generalen blandt andet så Trænregimentets Æresvæg, inden
han i parolesalen blev præsenteret for respektive chefer ved Trænregimentet og
Hærens Logistikskole.

Den nye chef for Hærens Operative
Kommando, generalmajor Agner Rokos: - Hæren opnår ikke gode resultater i isolation. Der er som en selvfølge
behov for et tæt og tillidsfuldt samarbejde med Forsvarskommandoen, de
øvrige operative kommandoer og de
funktionelle tjenester.   

Chefen for Hærens Operative
Kommando, generalmajor Niels H.
Bundsgaard, blev den 12. august afløst på posten af generalmajor Agner Rokos.
Begivenheden blev markeret ved en
parade i gymnastiksalen på Flyvestation Karup, hvor forsvarschefen, general Knud Bartels, takkede den afgående chef og bød den nye velkommen.
Den nye chef talte derefter til paraden.
- Jeg ser frem til at videreføre arbejdet med at skabe de bedst mulige vilkår for hærens operative opgaveløsning, sagde generalmajor Agner Rokos.
- Der vil umiddelbart være tre overordnede opgave, der kommer til at præge
den kommende periode. Vi skal i hæren tilgodese de aktuelle operative behov, finde strukturelt ”på plads” inden
for de midler, vi har til rådighed, og vi
skal samtidig også bevare evnen til at
omstille os til andre opgaver end de
aktuelle.
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Flagdag i Aalborg
Den 5. september blev der flere steder i landet flaget for Danmarks udsendte.
Flagdagen er blevet indført for at
hædre alle de danskere, der har været del af Danmarks bidrag til internationale missioner siden 1948. Og i
tråd med det ønske, blev flagdagen
markeret rundt om i hele landet ved
flere forskellige arrangementer.
I Aalborg var der et helt igennem velgennemført arrangement, der i strålende solskin startede ved Aalborg Forsvars- og
Garnisonsmuseum, hvor garnisonskommandant, oberst Flemming Larsen, holdt
en gribende tale, og hvor snesevis af de
nordjyske soldaterforeningsfaner var repræsenteret.
Oberst Flemming Larsen lagde indledningsvis en buket blomster ved ”Soldatens Sten” og efter oberstens tale begav
selskabet sig til Budolfi Kirke, hvor tidligere Biskop Søren Lodberg Hvas afviklede
en fantastisk flot gudstjeneste.
March i Aalborgs gader
Efter gudstjenesten stillede fanerne op
udenfor kirken, og med Hjemmeværnets
Trommekorps i spidsen marcherede man
så rundt i Aalborgs gader med i hundredvis af begejstrede borgere som tilskuere.
Målet var C.W. Opels Plads, hvor oberst
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Flemming Larsen bød velkommen og holdt
en kort tale. Herefter var det konferencier Peter Reinau der tog over, og kommanderede Dannebrog hejst over byens
gamle rådhus. Derefter blev der afholdt
et minuts stilhed for de faldne efterfulgt
af nationalsangen.
Jakob Axel Nielsen
- Fantastisk flot, når en hundredtallig
skare istemmer nationalsangen. Og rigtig festligt var det da også, da byens Kanonlaug afgav en salut til ære for Dan-

marks udsendte og for de faldne i fredens
tjeneste.
Herefter fik dagens hovedtaler ordet;
og det var en fantastisk veloplagt tidligere minister, MF Jakob Axel Nielsen, der
i hans tale bl.a. berørte vigtigheden og
værdien af den indsats de danske udsendte har udført og stadig udfører i verdens
brændpunkter.
Arrangementet sluttede med fællessangen: ”Blæsten går frisk over Limfjorden vande”, hvorefter der var reception
på Aalborgs gamle rådhus.

Tidligere minister, MF Jakob Axel Nielsen, og garnisonskommandant oberst Flemming
Larsen
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Logistik bliver
afghanernes
store opgave
Af Mette Vosgerau, presseofficer, ISAF 10
AFGHANISTAN, Helmand: Den Danske Kampgruppe har afsat ti soldater til udelukkende at rådgive den afghanske hær. Det handler især om at
styrke afghanernes eget system og
måde at gøre tingene på, og indtrykket er godt.

Hva’ går
der lige
galt her ?
Hvem der dog bare var provisionslønnet
P-vagt! Så var der mange penge at hente
ud for cafeteriet på Nørre Uttrup Kaserne.
Selv militærpolitiet er set holde ulovlig
parkeret her! Man skulle da ellers tro, at
skiltet var til at få øje på?
- Jamen det er jo også alt det gravearbejde!
Okay, det er da også for galt! Tænk at
skulle gå i cafeteriet! - Så er det alligevel
bedre at holde ulovlig parkeret - der sker
jo ikke noget ved det alligevel!!
- Eller gør der??
(PaS)
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En skruenøgle hedder ”scorange” på dari.
Det fandt Christoffer og Henning ud af
mandag formiddag, da de var på besøg i
Camp Gereshk, hvor den 3. kandak holder til - kandak er det afghanske ord for
bataljon.
Både Christoffer og Henning er med i
den danske enhed DKAT (Danish Kandak
Advisory Team), der udelukkende har til
opgave at rådgive den afghanske hær.
Det er første gang et dansk hold i Afghanistan har sådan en enhed med fra starten, og indtil videre er indtrykket godt.
- Jeg har kun positive oplevelser med
de afghanske soldater, de er meget imødekommende og samarbejdsvillige. Den
største barriere er faktisk sproget, men
man når rigtig langt med fagter, lidt pashto og et smil, siger Christoffer, der er
major og hidtil har været næstkommanderende i en logistikbataljon.
Det er en meget passende erfaring, for
en af de vigtigste opgaver bliver at lære
afghanerne at sikre logistikken til de soldater, der er ude at kæmpe, så de f.eks.
får vand, mad og ammunition. Men det
tager tid. Christoffer og resten af enheden har været i Camp Gereshk hos 3. kandak en del gange, hvor de har lavet alt
fra at drikke te til at hjælpe med at skifte en el-tavle. I går formiddag gjaldt det
hjælp til olieskift på den generator, der
skaffer lejren strøm.
- Papirarbejdet er vi ikke nået til endnu. Vi prøver selvfølgelig at påvirke deres

planlægning, når vi taler sammen, men
det tager tid. Det er afghanernes land,
så de gør ting på deres måde, det er jo
ikke så overraskende, siger Christoffer.
Den afghanske hær har allerede et system, der kan bruges til at sikre forsyninger. Det fungerer ikke altid, men det er
vigtigt at prioritere det, fortæller chefen
for DKAT, Major Kim Kristensen.
- Det går meget hurtigere, hvis vi bare
giver dem, hvad de mangler. Men så får
den afghanske hær ikke vænnet sig til at
bruge deres eget system, og det er altafgørende for, at de kan klare sig, når vi
på et tidspunkt tager hjem, siger han og
understreger, at han er positiv overrasket
over de afghanske soldater.
- Billedet er ikke rosenrødt, men det
er bestemt heller ikke sort. Der er mange ting, der ikke fungerer, men der er til
gengæld en grundlæggende forståelse af,
at man skal have et system, der bakker
op om de soldater, der er ude at kæmpe, siger han.
I Camp Gereshk kigger flere ivrige afghanske soldater på den generator, som der skal skiftes olie på.
Skruenøglen er fundet, og en afghansk
soldat skruer de rigtige steder på de rigtige tidspunkter. Efter en times arbejde
er generatoren i gang igen.
Fakta om samarbejdet
Det dansk-afghanske samarbejde består
af meget mere end rådgivning af den afghanske hær. Afghanske og danske soldater udfører opgaver sammen i hele
det danske ansvarsområde, og som noget helt nyt er to danske betjente med
på hold 10, for at rådgive det afghanske
politi. Dermed er hold 10 det første hold,
der har så meget fokus på samarbejde
med afghanerne.
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Af Oberstløjtnant Lars Baier

Nijmegen-marchen 2010
Pain is temporary – glory is forever!
Alle soldater har hørt om den, mange er fristet af den, og på et års afstand syner den ikke af meget: 160 km
march fordelt næsten ligeligt over fire
dage. Nijmegen-marchen gennemføres i det flade Holland midt om sommeren – hvor svært kan det i virkeligheden være?
Som tiden nærmer sig, begynder opgaven
dog i stadig stigende grad at antage form
som en større mundfuld, og når man endelig er kommet i gang, vil de fleste nok
føle det som en egentlig udfordring!
Trænregimentet stillede 41 mænd og kvinder til årets march. Reelt var vi delt op i
to hold, idet de to hold deltog med forskelligt formål. Det er i øvrigt ikke hensigtsmæssigt, at holdene bliver for store
af hensyn til holdførerens mulighed for
at bevare overblikket og gennemføre en
ordentlig kontrol.
Og så er der mange steder ikke særligt
meget plads på ruten.
Forberedelse til ISAF
Trænregimentets sanitetsbidrag til ISAF,
Hold 10, med tre repræsentanter fra GHR,
to fra 1 LOGBTN og otte fra 2 UDDBTN
udgjorde et separat hold under ledelse
af PL K.S. Tjell.
Dette hold gik marchen som en del af
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forberedelsen til den næsten umiddelbart
efterfølgende udsendelse til Afghanistan.
Alle på holdet kendte hinanden mere eller mindre fra den gennemførte uddannelse, men marchen bragte dem i nye situationer, hvor den stærke pludselig kunne
være den, der fik brug for en hjælpende
hånd eller en opmuntrende bemærkning.
Næste dag kunne rollerne være byttet om, og på den måde får man lært at
dele ud af sit overskud den ene dag, og
– hvad der måske er endnu sværere – at
tage imod hjælp den næste.
En velgennemført Nijmegen-march er
utvivlsomt en rigtig god forberedelse til
opgaverne i missionen, og vi ønsker jer alt
mulig held og lykke i Afghanistan! Det var
i øvrigt også denne del af Trænregimentets hold, som søndag aften trak i uniform M/69 for på bedste vis at vise farverne inde i byen – tak for det!
Den anden del af Trænregimentets hold
bestod af en noget mere broget skare
på 28 personer, hvoraf 18 ”flere-gangsgængere” tilsammen repræsenterede 239
gennemførte Nijmegen-marcher! Mange
af de erfarne på dette hold har deres
rødder hos Dronningens Livregiment, eller også har de på anden måde relationer til holdføreren, OL O. Christiansen
(eller O.C.), der har været holdets drivkraft siden 1975 – de seneste mange år

dygtigt og ihærdigt assisteret af SSG J.
Mose fra HLS.
Vi var 10 ”pinkyer”. Det vil sige debutanter, og som den – i alle henseender
– ældste var artiklens forfatter kommet
til hæder og ære med passende pompøs
grad af ”superpinky”.
Det er nok ikke muligt at komme med
en entydig beskrivelse af, hvad der har
motiveret holdets i alt 28 personer til at
bruge penge og en uge af sommerferien
på at gå 160 km, men når man stiller det
sådan op, har man heller ikke fået pointen
med. Udfordringen, samværet med glade, aktive mennesker, et primitivt soldaterliv, en flot medalje og ikke mindst aktiv
deltagelse i en gigantisk folkefest er nok
fælles motivationsfaktorer for de fleste!
Glade mennesker overalt
For alle, som ikke var selvtransporterende, eller som af praktiske årsager havde
fået kørelejlighed med andre hold, afgik
bussen fra Aalborg Kaserner lørdag aften.
Søndag formiddag ankom holdet til Heumensoord, som er en stor militær teltlejr midlertidigt opstillet til formålet i udkanten af Nijmegen.
Dagen gik med at indrette sig i de primitive, men velfungerende telte, hvor man
sover i køjesenge, og med at orientere
sig i lejren. Om eftermiddagen gik turen
ind til Nijmegen, som var pyntet op til den
helt store byfest.
Der var feststemte og glade mennesker
overalt, høj musik, dejligt vejr og rigeligt
med kølig øl, og det var en cocktail, som
gav en helt fantastisk stemning, der varede til et godt stykke ud på natten – man
skulle jo have det hele med!
Mandagen gik med at komme sig lidt
over søndagens strabadser, og med deltagelse i en dansk parade, hvor kontingentchefen kom med en fin opmuntring
til at vise os fra den bedste side og til
at repræsentere Danmark på værdig vis.
Dernæst fik de fleste af os – med andre
øjne – set lidt nærmere på Nijmegen, som
er en smuk og interessant by, samt på at
foretage de sidste forberedelser til marchen næste dag.
Der var kø ved den opstillede vægt, for
er man under 50 år, skal udrustningen veje
mindst 10 kg, og det medfører diskvali-
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fikation, hvis man på en af kontrollerne
ikke kan mønstre den obligatoriske vægt.
Humøret var højt
Som ”pinky” er man naturligvis optaget af,
om man har forberedt sig ordentligt, og
man er lidt utålmodig for at komme i gang.
Men så endelig: Tirsdag morgen kl.
03.35 blev vi sendt af sted sammen med
alle de andre danske hold. Vejrudsigten
lovede meget høje temperaturer, så belært af erfaringerne fra 2006, hvor marchen måtte afbrydes efter to dødsfald,
havde arrangørerne fremskudt afgangstidspunktet en time, således at så stor
en del af marchen kunne gennemføres,
inden varmen blev for ekstrem.
Humøret var højt, og det var tempoet også, for O.C. ville udnytte den ekstra nattetime maksimalt, så vi ikke kom
til at stege i solen mere end højst nødvendigt – godt tænkt!
Man overraskes af, hvor mange tilskuere
der er på plads for at heppe på os så tidligt om morgenen, og antallet tager bare
til hen over dagen, indtil vi ender i cen-

trum af Nijmegen, hvor menneskemængden langs ruten er overvældende, og larmen af hornmusik og opmuntrende tilråb
er øredøvende på en meget positiv måde.
Selv om der også er lidt ”Hjallerup marked” over det, så er der ingen tvivl om,
at tilskuerne udtrykker en meget varm
støtte til de militære enheder, der deltager, og det er da en god fornemmelse at
modtage den slags sympati!
Utilbørligt frække
Holdføreren sætter tempoet og baner vejen gennem menneskemængden, og når
der er rast, er det cykel-ordonnanserne,
der kører showet.
Rastepladserne er en opvisning i logistisk organisation, for hvilene skal udnyttes effektivt. ”Nanserne” har det hele
klar, og tvinger os til at drikke lidt mere
saft, end vi har lyst til, og vi nødes konstant med frugt, nødder, suppe og andre goodies! Fødder bliver tilset og vabler punkteret, så det er en ren fornøjelse!
Under marchen holder vores to cykelordonnanser lidt øje med, om der er nog-

le, der halter og skranter, og de bliver så
ofret lidt ekstra opmærksomhed under
hvilene. Selv om vores ”nanser” var utilbørligt frække, så skylder vi dem rigtig
meget for en professionel støtte og for
deres underholdende måde at være utilbørligt frække på – tak for det!
Kort inden mål er det tid til et obligatorisk stop på ”Keglebanen”, hvor dagens
eneste øl (i forbindelse med marchen) nydes under løsslupne former.
Endelig marcherer vi under inciterende
marchsang de sidste kilometer ind til Heumensoord-lejren, hvor det store øltelt er
den forjættede slutdestination.
Her tager de hold, som allerede er kommet i mål, imod de næste hold under stor
festivitas, og mange hold gør af samme
grund et stort nummer ud af deres entre, hvor det selvfølgelig drejer sig om at
være så original som muligt.
Vores ISAF hold havde således et meget
effektfuldt og meget militært indslag en
af dagene, men detaljerne skal ikke røbes her, for der er helt givet formuleret
nogle skrappe copyrights.

FRIHED FINDES I NÆRHEDEN

Tid til frihed?
Bliv FRIKUNDE
- og få kontante fordele
Hvis du samler dine bankforretninger i
Nørresundby Bank, kan du blive
FRIKUNDE og dermed opnå rabat på en
lang række af bankens serviceydelser.
Kontakt din lokale afdeling af Nørresundby Bank og aftal tid til
personlig rådgivning, hvor du kan høre mere om FRIKUNDE.
Du kan læse mere om alle fordelene på www.frikunde.dk.
NØRRESUNDBY BANK · Torvet 4 · 9400 Nørresundby · Tel. 98 70 33 33

Dejligt at være populær!
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Efter fejringen i ølteltet er det med at
få et bad og noget mad samt klargøre
udrustningen til næste dag. Måske en øl
eller to om aftenen, men så ellers i seng
og få noget søvn, så man er klar til næste dags strabadser.
Rå men hjertelig tone
De næste tre dage gentager det hele sig,
og selv om det naturligvis er hårdt, er det
også en stor oplevelse. Man får afprøvet sin evne til at tage et langt sejt træk
og til at udholde en vedvarende belastning med relativ lang udsigt til den forløsende målstreg. Men der er også tid til
at nyde kammeratskabet og den rå, men
hjertelige tone, og man får god tid til at
se på det friserede, men meget smukke hollandske landskab og byerne, som
er en skøn blanding af idyl, organisation
og velstand.
Min ungkarlestatus tillod mig endvidere
– på diskret og absolut sober vis – at beundre de mange smukke hollandske kvinder blandt publikum, men den slags optog
vist ikke mine holdkammerater!
På finaledagen var de sidste otte km
om muligt en endnu større fest end de
foregående 152. Der var et inferno af larm
fra militærorkestre og en begejstret menneskemængde, som tiljublede os, så man
kunne blive helt euforisk!
I et svagt øjeblik, hvor jeg vist var kommet til at opfatte den massive opbakning
lidt for personligt, sagde jeg til min makker, at jeg følte mig, som om jeg havde
scoret et vigtigt mål på landsholdet. Selv
om noget sådant ligger milevidt fra ethvert tænkeligt scenarium, var tilskuernes støtte utvivlsomt godt for selvtilliden
– selv for en sindig vendelbo!
25 gangs-jubilæum
I år var der 36.504 deltagere, der gennemførte ud af 39.933 startende. Der var
45.000 tilmeldte, hvilket er det fastsatte
maksimale antal deltagere. Altså udsolgt,
men det er tankevækkende, at mere end
5.000 – undskyld udtrykket – havde fået
”kolde fødder”, allerede inden marchen
var gået i gang!
I alt udgik 3.429 personer (1.dag: 1.145,
2.dag: 1.243, 3.dag: 843, 4.dag: 198). Det
er det laveste antal udgåede i 15 år, så
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den enkeltes forberedelser må generelt
have været gode.
En enkelt mand på vores hold udgik.
Det er naturligvis ærgerligt at investere
både tid og penge i deltagelsen uden at
gennemføre, men det er trods alt bedre
at trække sig, inden man kollapser.
Da vi havde gennemført, kunne OKS-1
Karen Marie Brøgger fejre sit 25 gangs-jubilæum, OS Klaus Kristiansen har nu gennemført 20 gange og MJ Christina Skou
Pojezny 10 gange – Tillykke! Holdets topscorere er holdfører, OL O. Christiansen
og ”den grå eminence”, A.L. Kjeldsen
begge med imponerende 33 gennemførte marcher!
Jubilarerne blev behørigt fejret under
torsdagens kammeratskabsaften, som
i øvrigt var sponsoreret af Aalborg Kaserners Idrætsforening – tak for støtten!
Alle vi pinkyer er nu fri af novicestadiet, men de gamle driller os med, at det
jo ikke er en hel medalje, vi har fået, for
den mangler en krone, som man først får,
når man gennemfører anden gang. Og
når man når så vidt, er man stadig bagud, for der skal helst et tal (som viser antal gennemførte marcher) på medaljen,
inden det er en rigtig medalje, og det får
man først efter tredje march.
Herfra må man dog stadig holde ud,
indtil man får medaljen femte gang, for så
skifter korset til en meget smuk blå farve, som man absolut må have… men så
mangler der igen et tal på medaljen osv.
Om medaljen har den ene eller den anden valør er næppe det afgørende for ret
mange, men enhver soldat burde være
optaget af at vedligeholde sine grundlæggende militære færdigheder, og her er
Nijmegen-marchen en af de mest oplagte og festlige muligheder for at få pudset støvet af og komme i gang med en
omgang ”basic soldering”. Den slags kan
bringe os et (eller i virkeligheden mange
tusinde) skridt væk fra den funktionærtilværelse, som er forbundet med mange af vores daglige funktioner, og oveni
kommer det gode kammeratskab, og en
rigtig fin fest. Mon ikke succesen gentager sig i 2011?

Den
fysiske
sikkerhed
skiftede
hænder
Den fysiske sikkerhed er overført
fra Forsvarets Bedrift- og Etablisementstjeneste (FBE) til Forsvarets
NIV II myndigheder, men den udmøntes lokalt.
Den 1. september overdragedes ansvaret for den fysiske sikkerhed fra FBE til
Forsvarets niveau II myndigheder. FBE er
dog fortsat ansvarlig for Forsvarets mekaniske sikring og elektroniske overvågning. I den forbindelse skete der en formel overdragelse lokalt mellem LSC og GK.
På billedet fra Aalborg Kaserner ses garnisonskommandant (GK) oberst Flemming
Larsen og chefen for Logistiks Støttecenter Nordjylland (LSC), oberstløjtnant Axel
Lottrup efter underskrivelse af overdragelsesdokumentet for den fysiske sikkerhed på Aalborg Kaserner mandag den 30.
august.
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De grave

Af Flemming Rosenskjold, Chef LSEAA

Kloakerings- og separeringsprojektet
er stadig i en god gænge.
Indledningsvis, grundet den hårde vinter,
kom projektet lidt senere i gang med arbejdet end planlagt. På nuværende tidspunkt følger projektet den oprindelige
tidsplan. Projektet forventes færdigt i
august måned 2011.
Indtil nu er min opfattelse, at alle der
har sin gang på Aalborg Kaserner har taget de daglige gener og ulemper med et
godt humør. Dette kan måske skyldes at
de fleste tænker: ”Det skal være skidt –
førend det kan blive godt”.
Selve projektet fører ligeledes nogle
indtil videre gode fornuftige sidegevin-

Ved inkørslen til Nørre Uttrup Kaserne er en n
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Det stod der for 25 år siden

er stadig

AL

ster med sig, bl.a.:
Ny asfaltbelægning på Feltherrensalle.
Ryesvej får ny asfaltbelægning samt
fortov ned til værksteds- og depotområdet.
Renovering af indgangspartier ved BYG
1, 2 og 9
Etablering/udvidelse af parkeringspladser
I det hele taget renovering/vedligeholdelse af de områder projektet foregår/
har foregået i.
Vi tror på, som projektet skrider frem
og under hensyntagen til de rådige ressourcer, at vi kan opnå flere sidegevinster,
herunder ligeledes på Hvorup Kaserne.

ny elektrisk port blevet opsat.
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Logistikken er aldrig arbejdsløs i A
Sidste mand fra LOGDET ISAF Hold 9
er igen landet hjemme i Danmark efter et halvt år i Afghanistan.
Logistik Detachementet(LOGDET) har bestået af tre delinger og et lille kommandoled:
Transport og bjærgningsdelingen(TP&BJ)
på fyrre mand, med en gruppe fra forsyningskompagniet/1 LOG, en gruppe fra 4
HRU-kompagni/2UDDBTN, og en gruppe
fra STKMP/5LSBTN i Vordingborg. Ydermere har DEL en hjulbjærgningsgruppe
fra forsyningskompagniet og to bæltebjærgningsgrupper fra Livgarden.
Reparationsdelingen(REPDEL) med 23
danske mekanikere samlet fra stort set
alle garnisoner i Danmark samt 12 SUPREME mekanikere, der har fulgt den danske
bataljon fra Irak til Afghanistan, og med ti-

den er blevet eksperter på de danske køretøjer, særligt PMV G3. To tyske kampvognsmekanikere og to svenske mekanikere til
at støtte indfasningen af den nye IKK.
Ovenstående gør, at delingen er i stand
til at servicere langt størstedelen af det
materiel, den danske bataljonen har med
i Afghanistan.
Sanitetsdelingens (SANDEL) 40 mand
er næsten kun trænfolk, men er alligevel støttet af sanitetsfagligt personel fra
Forsvarets Sundhedstjeneste.
Delingen består af seks sanitetsgrupper, der følger de forskellige kampenheder for at kunne støtte dem lige så snart,
de skulle få sårede. Derudover en infirmerigruppe, der er fordelt mellem Camp Bastion, Camp Price og FOB Budwan, hvorfra
de støtter med at behandle de skader, der
opstår omkring lejrene, og den mere hver-

dagsprægede lægetjeneste. SANDEL har
også et infirmeri i Price, der støtter med
at behandle akutte skader for den afghanske hær, politi og lokalbefolkningen.
I alt godt 100 mand med vidt forskellige baggrunde, men alle med et samlet
mål: Sikre, at logistikken for den danske
kampgruppe fungerer.
At vi er samlet fra flere forskellige steder, har været en fordel, da LOGDET helt
automatisk tilføres megen erfaring og viden fra flere vinkler, koblet med arbejdsiveren fra HRU-konstablerne, hvilket har
givet et rigtigt godt arbejdsklima.
Lange dage i ørkenen
Hold 9 har været præget af, at man tidligt i forløbet blev tvunget til at genindtage Patrol Base Line nord for Gereshk,
for herved at forstyrre Talibans adgang

OversergentS C. Hybel ved den engelske blokvogn.
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Af premierløjtnant J. Nielsen, CH/LOGDET/ISAF9.

Afghanistan
til fra Upper Gereshk Valley til selve byen.
Dette, sammenholdt med at der er kommet et ekstra engelsk kompagni til den
danske bataljon, har givet TP&BJ DEL lange dage i ørkenen, for at kunne levere alle
de byggematerialer, der har skullet anvendes til at genopbygge og udvide patruljebaser.
Det naturligvis samtidig med, at resten
af bataljonens enheder stadig har skullet
have deres forsyninger.
Soldaterne i transportdelingen har
knoklet med at få pakket alt godset. Lange og mange ture igennem ørkenen, og
IED befængte områder, har sikret, at de
nødvendige forsyninger er blevet leveret rette sted til rette tid. Herefter retur
til Bastion, vedligeholde de uundværlige
MAN SX’er for herefter at starte med at
pakke til den næste tur.
Typisk har TP&BJ DEL haft ti af sine MAN
SX’er med på genforsyningskolonnerne.
Men det er meget sjældent, at der kun er
transportkøretøjer i kolonnen. Der er som
oftest også afghanske enheder, der enten
skal afløse deres enheder ude i patruljebaserne eller genforsyne dem.
Lange kolonner
Samtidig benytter mange danske enheder muligheden for at kunne flytte sig,
under sikring af forsyningskolonnen. Så
ofte er kolonnestørrelsen tættere på 30
køretøjer end de ti, den startede ud med.
Det betyder, at længden, særligt i ørkenen, kommer op på flere kilometer. Terrænet og støvet gør, at det oftest giver
afstande på 100-200 meter mellem kø-
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Arbejde på traumestuen i Camp Price.

retøjerne. Derfor er det særligt svært for
kolonneføreren at overskue det hele, men
ved flittig brug af radioen og gode meldinger fra delingen, er det lykkedes.
En stor del af det gods, der er blevet
flyttet, har været britisk. Både til de britiske enheder, men i særdeleshed fordi alle
byggematerialerne kommer fra briterne.
Arbejdet med at bygge lejrene bliver
primært udført af de britiske ingeniørenheder. Så man kan nemt få den tanke, at vi bare kører med deres ting, så
de slipper for det. Men det er ikke tilfældet; der er et meget tæt samarbejde
med de engelske enheder. Vi har ved flere lejligheder, hvor vi har haft behov for
ekstra kapacitet, haft støtte af engelske
lastbiler. Både deres MAN HX/SX, deres
tankvogne, og deres gigantiske blokvogn.
Reperationsdelingen
Da varmen for alvor tog fat i juni opstod
der pludselig ekstra arbejde til REPDEL.
Alle former for AIRCON og køleanlæg havde svært ved at følge med, og blev derfor fejlmeldt af brugerne.
Nogle systemer brændte af i forsøg på
at køle til den ønskede temperatur. Nogle vil måske sidde og tænke AIRCON, det
er da et luksusproblem. Men kampkraften ved en chauffør i et pansret køretøj
bliver væsentligt forringet, når temperaturen i kabinen kommer over de 50 grader, og decideret ukampdygtig, når den
nærmer sig de 60 grader.
Temperaturen i ørkenen i juni og juli måned lå omkring 50 grader, panseret bliver
derfor nemt varmet op til både 50 og 60

grader, hvorfor det er essentielt, at AIRCON virker. Derfor blev biler dømt ude,
hvis AIRCON ikke virkede på samme måde,
som hvis den f.eks. ikke kunne bremse.
Mekanikerne havde i forvejen nok at se til
for at tilsikre, at den store forskelligartede vognpark blev holdt rullende. Så den
ekstra belastning, i den varmeste periode, krævede en kæmpe indsats at få løst.
Det nye krantelt
Mekanikerne fik dog på hold 9 et ekstra hjælpemiddel til at løse deres opgave.
Siden hold 4 har man forsøgt at få opstillet en portalkran til udførelse af tunge løft på kampvogne, IKK og WISENT.
Det er ikke lykkedes af mange forskellige årsager, men på hold 9 blev den opsat.
Udover den længe ventede kran, var der
en stor sidegevinst. Kranen kom nemlig
med et telt rundt om; dette med termosider og AIRCON. Så der var lige pludselige et sted, hvor der døgnet rundt var en
temperatur til at kunne arbejde.
Teltet blev straks taget i brug, og særligt
de helt store køretøjer har deres naturlige plads herinde; kampvogne, bjærgningsvognene og IKK’erne. Teltet er desuden
også godt til at se VM eftermiddagskampe på storskærm.
Sanitetsfolkene
Sanitetsgrupperne har, efter at have fulgt
kampenhederne i tykt og tyndt i seks måneder, på mange punkter en større tilknytning til den enhed, de har fulgt.
De har været i de samme kampe, de har
været der hver gang enheden har fået så-
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Afghanistan er ikke kun ørken. Samvirke mellem Transport- og Bjærgningsdelingen.
rede, de har behandlet deres sårede kammerater og fået sendt dem med helikopter ind til felthospitalet i Camp Bastion,
hvor der igen har stået danske sanitetsfolk klar til at modtage de sårede, for at
tilsikre at vigtige informationer ikke forsvinder i sprogvanskeligheder.
Man er sjældent stærk i engelske medicinske termer, når man lige er blevet sprængt i luften. Så derfor følges den eksemplariske behandling på
felthospitalet af det danske personel.
Sanitetsgruppen er stadig hos kampenhe-
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den, efter de har sendt de sårede af sted,
og deler deres sorger og frustrationer.
Den fysiske belastning, såvel som den
psykiske, er stor for sanitetsgrupperne.
Vi har derfor gjort meget ud af at rotere de samme grupper rundt ved den
samme enhed.
Så har de stadig haft den nære forbindelse til kampenheden, som er optimal for deres opgaveløsning. Men vi også
har haft mulighed for at trække dem ind
til delingen, for at “få kørt ny energi på
batterierne”.

Hvert hold i Afghanistan er forskelligt;
dette af mange forskellige grunde. Landet udvikler sig, og de afghanske sikkerhedsstyrker deltager mere og mere aktivt i at skabe og holde fred.
Modstanderen tilpasser sig vores metoder, og forsøger at ramme os på nye måder. Den internationale indsats justeres,
og der gives derfor nye retningslinjer. Der
kommer en amerikansk division ind osv.
Alle disse forhold gør, at det man havde
forventet hjemmefra ikke altid bliver tilfældet. Men der er mange opgaver, der altid skal løses ligegyldigt hvordan de ovenstående forhold ændrer sig.
Soldaterne skal nemlig stadig have
mand og vand, materiellet serviceres, og
desværre har der også på vores hold været stor brug for sanitetsdelingens støtte til sårede soldater.
Men alle steder hvor soldater fra LOGDET har haft en opgave, er de gået på
uden tøven, og har løst de eksemplarisk.
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Af overkonstabel Milo, foto konstabel Borum.

I morgen kører vi igen
Solen stiger over den afghanske morgenhimmel.
Transporten er efter gårsdagens lange
forberedelser klar til deres CLP(Combat
Logistic Patrol), igennem den støvede og
varme afghanske ørken.
Klokken er 06.00 og vækkeurene driver delingen ud af deres senge, og i uniformerne.
De forskellige morgenritualer bliver gennemført, mens folk vågner op. Derefter
går turen mod flagstangen, hvor dannebrog vajer stolt, for at gøre de sidste småting klar på lastbilerne til turen mod Price og derfra videre til Patrolbase Clifton.
Kort efter gjalder modtagekontrollen
fra eskortesektionen. Efter det sidste
”klart og tydelig, skift” kommer kommandoen: ”Fremad fremad, slut”. Stille og roligt kører kolonnen frem til hovedporten,
hvor de tunge maskingeværer bliver ladt.
H55 melder alle klar til eskorten, og kolonnen bevæger sig ud på den kaotiske
grusvej, der fører fra Camp Bastion til Highway 1, hvorfra vejen går til Price.
Som en tordenstorm
Ved ankomst til den første destination,
blive flatracks smidt, og nyt ingeniørgods
til fronten, bliver samlet op. Delingen mødes med deres nye eskorteenhed, den
tunge ondskabsfuldt udsende Leopard 2.
Kort efter den vigtige briefing, brøler
kolonnen igennem det farlige og IED fyldte landskab. Lyden af den pansrede MAN
SX, kombineret med brølet fra den 60
tons tunge Leopard flænser stilheden i
ørkenen som en tordenstorm.
Kolonnen passerer gennem det uvejsomme terræn, og observerer konstant
markerne og de spredte compounds for
noget der falder uden for normalbilledet.
Flere timer, og mange bakker senere, ankommer kolonnen til patrolbase Clifton
på kanten af greenzone. Her tager beboerne i basen glade imod CLP’et, der ankommer med længe ventede forsyninger.
På ingen tid får transportfolkene læsset af og gjort klar til at rykke ud igen.
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Retur til Price igennem det uvejsomme
landskab, næsten sammen vej som derud.
Mens konvojen bevæger sig ind i Price
sænker mørket sig som et tæppe over
den varme Helmand provins.
Klar til mørkekørsel
I Price bliver der klargjort til mørkekørsel,
IR knæklys på køretøjerne, IR lys på bilerne, og mørkesigterne bliver monteret på
de tunge maskingeværer.
Delingen får deres night vision goggles
sat fast på hjelmene, og er igen klar til
at køre ud.

Eskorten får en besked fra det taktiske
operations center i Price. Der er øget IED
trussel på Highway 1. Straks kommer meldingen på radioen ”kort holdt, kort holdt”.
Alle køretøjerne standser, advarslen betyder, der skal kontrolleres for IED’er ved
alle sårbare områder på vej retur, for at
tilsikre at kolonnen når sikkert frem.
Efter en lang udmattende dag, er transportdelingen endelig tilbage i Bastion
klokken 03.00.
De går i seng med meldingen: ”I morgen kører vi igen”.

Night ride, forsyningskolonne på highway 1 på vej mod Bastion.
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Af sergent-MP Jesper Reetz

Disse sager varierer, og det kan være alt
lige fra en vagtforseelse til en soldat, der
døde i kamp, som vi efterforsker.

Militærpolitiet på
hårdt arbejde i
Afghanistan
Det er efterhånden lang tid siden, at
vi har haft tid til at skrive hjem, men
vi har dog en god grund. De sidste
tre måneder er fløjet af sted, og vi
er nu på vej hjem til familien og vennerne igen!
Det hele startede for snart seks måneder siden, hvor vi i landede i brandvarme
Afghanistan. Det har været en lang og
sej kamp for at komme igennem alle de
strabadser ISAF-missionen har budt os.
Vi har haft utroligt travlt med diverse
sager, og vi er nu oppe på flere end 100!
Det viser lidt om hvilket hold, dette har
været. Set tilbage på de sidste seks måneder, har hold 9 haft mange sårede og
mistet tre soldater.
Det hele startede for alvor i Forward
Operating Base Budwan (Armadillo), hvor
der blev ”gået til stålet” fra starten af holdet, og hvor danske soldater var i kamp
næsten dagligt. Den 21. februar gik det
rigtig galt for vores enhed, da en sergent
fra MP blev ramt af et morternedslag, under en kampføling med Taliban.
Sergenten blev ramt af fragmenter i armen, og skulle opereres et par gange, inden han blev fløjet hjem til Rigshospitalet i
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Danmark. Han blev i Danmark i et par måneder, hvor han fik genoptrænet armen
og vendte derefter tilbage til missionen.
Mange sårede
Igennem hele holdet har der været mange sårede, sammenlignet med tidligere
hold. Truslen er efterhånden blevet mere
og mere intens for hver dag, der er gået.
Det er noget, som holdet har mærket på
den værst tænkelige måde. De hjemmelavede sprængladninger ligger efterhånden mange steder, og alle skal være forsigtige, når de forlader lejrene.
Patrol base Line er blandt andet et
af stederne, hvor faren for at gå på en
hjemmelavet sprængladning er forholdsvis stor, men rydningen er godt i gang
derude.
Patrol base Line består af fire uafhængige patruljebaser, der ligger i nordkanten af handelsbyen Gereshk.
Opgaven for baserne er at holde Taliban væk fra Gereshk.
Vi har i flere omgange været i Patrol
base Line, for enten at støtte delingerne med operationer eller efterforske nye
sager, hvor vi afhører folk, der har været
impliceret i sagerne.

Taliban kom tæt på
Den 4. maj blev patruljebasen Bridzar,
i Patrol base Line angrebet af Taliban.
Omkring kl. 18.00 angreb de basen med
håndgranater og RPG. (Raketkastere).
På en eller anden måde havde Taliban
sneget sig frem uden at blive set, og angreb derefter lejren fra 20 – 30 meters
afstand.
Der var i alt 16 mennesker, der blev ramt
af fragmenter. 11 af dem var danske soldater, mens de øvrige var englændere og
lokale tolke.
I samme sekund som angrebet sluttede,
kom den værste sandstorm ind over hele
vores ansvarsområde. Det betød selvfølgelig, at de helikoptere, der skulle evakuere de sårede, ikke kunne komme i luften.
I Price, hvor vi hører til, blev vi kaldt ud
for at evakuere de sårede, sammen med
to andre enheder. Men problemet var, at
man ikke kunne se en meter frem foran
sig på grund af sandstormen.
Vi kørte ud med alle køretøjerne med
katastrofeblinket tændt, for at man kunne se det forankørende køretøj. Men inden vi nåede frem, kørte et engelsk køretøj i grøften på highway 1, hvor vi måtte
blive for at sikre køretøjet, mens resten
af enhederne kørte ud til Bridzar for at
hente de sårede.
Mens vi sikrede det engelske køretøj,
blev vi pludselig beskudt, men igen, på
grund af sandstormen, kunne vi ikke se,
hvem der skød på os. Inden køretøjerne
nåede frem til Bridzar, forsvandt sandstormen dog, og man kunne sende en
helikopter af sted for at hente de sårede.
Sager som disse gør, at vi får utrolig
travlt. Og vi skal jo helst nå at snakke med
alle, der har været på stedet, inden de evt.
skal sendes hjem til Danmark.
Samarbejde med afghanerne
De politibetjente, som er i den afghanske
politistyrke, har vi været på mange patruljer sammen med i Gereshk. Det har været en oplevelse på mange måder, at arbejde sammen med disse mennesker, da
de ikke havde mere end otte ugers poli-
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titræning bag sig, inden de bliver sendt
ud i ”den skarpe ende”.
Det har selvfølgelig gjort de mange patruljer, og lignende opgaver, vanskeligere end normalt.
Der er ingen tvivl om, at der venter hold
10 en stor opgave, når de, som de første,
får det officielle ansvar for at oplære det
afghanske politi.
Soldaterne i den afghanske hær er ligeledes med ude i patruljebaserne, hvor de
støtter med patruljerne og hjælper med
at holde vagt.
Vi har også kørt nogle patruljer med
dem i Gereshk samt samarbejdet med
dem under nogle forskellige opgaver. Det
har egentligt fungeret ganske udmærket,
så vi håber, at de på et eller andet tidspunkt selv vil være i stand til selv at kontrollere området uden ISAF styrken.
VIP-besøg
Militærpolitiet står jo som altid for sikkerheden, når der kommer generaler, ministre og andre VIP’er på besøg. Dette har
igen været en stor opgave for os, da det
er et meget krævende program, som de
altid skal igennem.
Der er meget planlægning, og ting der
skal koordineres med mange forskellige
mennesker, før et VIP-program kan gennemførers. Men det har været en stor fornøjelse at beskytte disse vigtige mennesker, rundt i hele Helmand.
Vi har haft besøg af den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen, som Kenneth L blev ret gode venner med, eller
også var det bare statsministeren, der var
vældigt imponeret over Kenneths mange
tatoveringer, hvem ved?!
Statsministeren var i Bastion og Price
for at tale med og til soldaterne, og selv-

TRÆNSOLDATEN nr. 3 • 2010

følgelig for at se det danske landshold
spille VM-kamp mod Cameroun. Oprindeligt skulle han også have været i Budwan,
men man valgte af forskellige årsager at
aflyse denne del af programmet.
Det enorme arbejdspres
På grund af de mange sager vi havde, og
det deraf følgende enorme arbejdspres,
blev vi nødt til at ”trække stikket ud” i Price, og kørte så til camp Bastion, der er
den helt store hovedlejr, som ligger omkring 35 km vest for Price.
Der er plads til omkring 40.000 soldater i lejren.
Vi drog ind til Bastion for at få styr på
alle de sager, der blev ved med at vælte
ind til vores militærpolitiofficer, Morten.
Her var der også mulighed for at se lidt
VM i fodbold og få en alkoholfri øl i samme omgang.
I samme ombæring fik vi et større forstærkningsbidrag fra 1. MPKMP i juni måned:
Fire mand stærk kom for at støtte med
alt hvad de kunne byde ind med, og vi
kan kun sige mange tak for hjælpen - det
var tiltrængt!
Imens forstærkningsbidraget gik i gang
med rapportskrivningen, drog tre mand til
Patrol base Line for at støtte en operation, hvor der skulle ryddes et vejstykke
for IED fra PB Bridzar og ud til PB Malvern.
Efter fem dage i varmen i Bridzar, var
de tre MP´ere nødt til at tage tilbage til
Price, fordi deres køretøj brød sammen.
Men de fik til gengæld en masse gode
feltrationer at hygge sig med.
Feltunderholdning og karneval
Vi havde for første gang lidt feltunderholdning. Rammstein Jam tog turen fra

Danmark og gav en fed koncert så hele
lejren kunne høre de vilde toner fra bandet.
I Gereshk fik sektionsføreren fat i en
helt ny maskot, da der var ”Karneval” i
byen.
Sektionsføreren greb muligheden og
benyttede sig af, at have en enkelt dollar på hånden, og købte ”Muffi / Pivdyret” og fik på godt gammelt dansk, snusket sig frem til den smukke maskot for
den ene dollar han havde på sig.
Når MP sektionen ikke arbejder, skal
kroppen og sindet plejes. Det sker som
regel på volleyballbanen, hvor der har været mange store kampe igennem tiden.
Nogle gange har grillen også været
fremme. Her har alle kunne slappe lidt
af og bare glemme lidt om, hvor i verden man var, og bare nyde en kold sodavand og lidt lækkert grillmad i hinandens selskab.
Vi har nu kørt vores sidste tur i Gereshk,
og er begyndt at pakke vores grej sammen, så der er plads til det nye hold, der
kommer her i starten af august. Vi har i
seks måneder kæmpet mod en nærmest
usynlig fjende, vejsidebomber og rapportskrivning, og vi kan efterhånden glæde
os over udsigten til atter at stå på dansk
jord igen.
Vi har haft en utrolig rejse, og har fået
en kæmpe oplevelse igennem det halve
år der er gået, men lige nu vil vi bare hjem
og nyde den danske sensommer med dertilhørende et par kolde drinks.
Til sidst, vil vi gerne give et kæmpe skulderklap til alle dem, der har været med til
at gøre ISAF 9 til det, som det har været!
SINE IRA ET STUDIO.
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En arbejdsplads på Aalborg Kaserner

Færdselsafdelingen ved
Hærens Logistikskole
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AKIF -dinidrætsforeningorienterer
Nordjylland Rundt på cykel
AKIF Team TGV genvandt holdkonkurrencen på 125 km ruten
Lørdag den 14 august deltog i alt
22 ryttere i dette års Nordjylland
Rundt, heraf kørte KN Klaus Gertsen og SSG Dennis Vels 250 km.
De øvrige 20 ryttere deltog på 125 km
distancen, der havde deltagelse af i alt
650 ryttere.
Målet for holdet var at vinde hold-kon-

kurrencen og samtidigt køre en ny rekord hjem.
Fra start blev der kørt stærkt og efter
45 minutter passeredes Brønderslev og
det kuperede terræn vest for og omkring
Dronninglund.
På toppen af Dronninglund storskov
var tegningen klar og en ny rekord indenfor rækkevidde og i mål på Aalborg

Kaserner passerede 10 ryttere målstregen i ny holdrekord 3 timer og 18 minutter svarende til en gennemsnits hastighed på 39,4 km/t.
Ganske imponerende i betragtning af
holdets gennemsnitsalder på knap 46 år.
Med på holdet var Hans Jørgen Pedersen,
65 år, værnepligtig ved TRR i 1973.

DHL-stafet i Aalborg
Det var Aalborgs Borgmester, Henning G. Jensen, der skød løbet i gang,
og selv om mikrofonen svigtede, blev
alle sendt godt af sted.
Aalborg Kaserners Idrætsforening, AKIF,
var særdeles stærkt repræsenteret ved
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det landsdækkende stafetløb, der med
flere tusinde deltagere flydte godt op i Kildeparken, og på den fem kilometer lange rute i Aalborgs gader.
Ikke færre en 67 AKIF-hold af fem
mand/kvinder deltog og ligger mand hertil
de mange hold fra Hjemmeværnet var

Forsvaret særdeles godt repræsenteret.
Det var dog ikke nogle af ”vores” hold,
der vandt, men alle løberne havde en
rigtig hyggelig eftermiddag/aften, hvor
man efterfølgende nød den udleverede
madpakke og den ditto udmærkede vin.
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Flotte karakterer til nye svende
Fra venstre Oberst Flemming Larsen, OKS Anders Blem kofoed. Karakter ved svendeprøve 10 / B / Den fortrinlige præstation. I
lærer som EMEK fra den 04/12-2006 til den 04/06-2010. OKS-1 Preben Ellehede. Karakter ved svendeprøve 10 / B / Den fortrinlige præstation. I lærer som EMEK fra den 04/12-2006 til den 04/06-2010. OKS-1 Per Lindholt Larsen. Karakter ved svendeprøve 7
/ C Den gode præstation. I lærer som EMEK fra den 04/12-2006 til den 04/06-2010.
OKS-1 Thomas Ankersen Georgsen. Karakter ved svendeprøven 12 / A / Den fremragende præstation. I lærer som IT-SUP fra den
01/06-2008 til den 09/07-2010. OKS-1 Søren Olsen. Karakter ved svendeprøven 12 / A / Den fremragende præstation. I lærer som
IT-SUP fra den 01/06-2008 til den 09/07-2010. OKS-1 Jacob Christiansen. Karakter ved svendeprøven 12 / A / Den fremragende
præstation. I lærer som IT-SUP fra den 01/06-2008 til den 09/07-2010. OKS-1 Alan Andrew Støvring. Karakter ved svendeprøven
12 / A / Den fremragende præstation. I lærer som IT-SUP fra den 01/06-2008 til den 09/07-2010.
Uddannelsesansvarlig, kaptajn Louis Jensen.
Tre elektronikmekanikere og fire ITsupportere har bestået svendeprøven
med særdeles flotte karakterer.
- Og ikke nok med, at I alle har opnået nogle rigtige gode resultater ved Jeres

svendeprøve, så har jeg også fået oplyst,
at I har haft en positiv indflydelse blandt
jeres medstuderende. I har således medvirket til, at niveauet er blevet hævet i de
klasser i har gået, sagde oberst Flemming
Larsen ved overrækkelsen af svendebre-

vene. - Det kan I, ligesom jeg er det, være
meget stolte af.
De dygtige ”svende” fik overrakt deres
respektive svendebreve ved en mindre
højtidelighed i parolesalen med efterfølgende middag i Fællesmessen.

Graven var
tom
Ved feltforhindringsbanen på øvelsespladsen har der i løbet af sommeren været gravet en del. Ikke af soldater, men af
arkæologer, der fandt en særdeles velbevaret stenaldergrav.
Under stor mediebevågenhed blev graven blotlagt, men desværre viste det sig,
at graven var så godt som tom. Ud over
et par afskudte patronhylstre, fandt man
dog et kjolespænde, der kunne tidsbestemmes til ca. 1.500 år f.k. Men udover
nogle afbrændte skeletrester, var det
stort set alt, der var at komme efter.
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PERSONELNY T
AKIF

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

- din idrætsforening orienterer
www.trainsoldat.dk

Travlhed i bestyrelsen

Udnævnelse til kaptajn-R:
Pr. 9. juli 2010:
KNformand
Kasper Jacobsen
Bie
Af
Bent Frisk.
KN Lars Hansen
KN Kenneth
Larsen Det betyder travlForåret
er kommet.
KN iChristian
Thordal
hed
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PL Michael Kjeldsen Juncher
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25 års jubilæum:
Pr. 1. juli 2010:
MJ Henning Otte Nielsen
KN Flemming Høybye Pedersen
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hjemmet.
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Bjarnes afskedshilsen

Som en følge af at min dåbsattest viser at jeg i dette efterår bliver 62 år
har jeg valgt at fratræde min stilling
som kantine – og rengøringsleder på
Aalborg Kaserner.
Jeg vil her igennem sige tak for god behandling og samarbejde til alle de forskellige enheder og personer jeg har haft
kontakt med igennem tiden her. Jeg har
været utrolig glad for min tid på Kasernen
og de kontakter jeg har haft i de mange
forskellige opgaver der har været relateret til mit job.
Jeg har oplevet ånden på stedet som
altid værende positiv hvilket smitter af i
alle led.
Meningen var egentlig at jeg skulle på
efterløn, men en opfordring fra driftsdilidt hvile på hotellet, mens andre kikkevisionen i Hjørring om at tiltræde i et job
de på inline-rulleskøjteløbet, der også
inden for den overordnede kantinedrift
er på marathon distancen. Om aftenen
på landsplan var for spændende, så der
blev der spist mere pasta på en nærligstarter jeg d. 1. sept.
gende
italiensk restaurant.
Jeg har en forventning om at det kan
Klokken var kun seks, da uret ringevære en spændende måde at afslutte
de
søndag.
Der
skulle
Ud
fra de
rigtig
mange
tilmit
aktive
arbejdsliv
på,spises
så positive
detmorgenglæder
mad
og
pakkes,
før
der
var
afgang
til
kendegivelser
vi
har
modtaget,
tror
vi
jeg mig til.

Marathon i Berlin

Bjarne Roald Jensen

Annonce

Vestergaards

Kvalitet og præcision er
Vestergaardvores varemærke. Derfor
vil en kontakt til os, altid
indebære et godt resultat
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Berlin
centrum,
hvor
på det kunne
være
en starten
god ide.skulle gå
kl.Endnu
0900.
Så
Trænbisser,
kom
nu ud
engang tak til alle
og af busken.
I du
detvind
store
start-/målområde
kan ”den
man
Ergod
ikke
helt
klar over hvordan
fremover
før
løbet
aﬂ
evere
sin
bagage,
varme
op
skal
skæres”,
så
tag
notater
m.v.
med
til
med venlig hilsen
og
ﬁ
nde
sin
plads
i
startblokken,
og
efjubilarstævnet.
Bjarne Roald Jensen
terEks
løbet
få udleveret
vand
og lidt choVel
mødt
til–en
og minderig
dag,
kantine
oggod
rengøringsleder
kolade/frugt,
få maj.
sin medalje, få massage,
lørdag den 12.

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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Fugleskydning i Aalborg
Atter engang havde vi vejret med os
til årets fugleskydning lørdag den 7.
august på banerne ved Lindholm Høje.
Og igen blev dagen en succes med
både hygge og kammeratligt samvær
og spænding omkring resultaterne.
Og atter i år er vi vore mange sponsorer stor tak skyldig for at have givet os et
væld af flotte præmier til såvel de udtrukne præmietagere som til de skytter, hvis
dygtige (eller heldige) skud fik pladerne
til at falde fra den flotte fugl.
Men solen strålede da også fra en klar
himmel over de mange af HM Fuglekongens tro undersåtter, som var mødt frem
for at være med, da Hans Majestæt, Kaj
Villadsen, præcis kl.10.00 rullede ind på
pladsen i kongejeep fremført af kgl. majestætschauffør Gert Jensen og ledsaget
af kgl. Hof overadjudant Poul Olesen.
Til at divertere og underholde Majestæten var hidkaldt til lejligheden sømmende
honoratiores. Disse var Dronningens Livregiments sidste chef, oberst Orla Kops

og oberstløjtnant Søren Bo Larsen, der
repræsenterede Garnisonskommandanten, samt naturligvis repræsentation fra
de i fugleskydningen deltagende soldaterforeninger ved Ernst Simonsen, formand for 10. Regiments Soldaterforening
med fru Birgit, kasserer i Jyske Trænregiments Soldaterforening, Asger Kibsgaard med fru Kirsten og formanden for
Dronningens Livregiments Soldaterforening med fru Ulla.
Fuglekongens flotte fugl
HM Fuglekongen og de fine honoratiores fra morgentaflet skød de første skud
for fuglen, det gode samarbejde i garnisonen og for foreningerne, og i respekt
for foreningernes æresmedlemmer skød
disse de næste skud.
Det var i år HM Fuglekongen personlig,
der havde kreeret og fremstillet den særdeles flotte fugl.
Vores aller underdanigste og skyldigste tak for denne fornemme fuglekongelige donation.
Herefter gik det slag i slag med skydningen, hvor den enkelte skyttes præstationer blev flittigt og ”sagkyndigt” kommenteret af de medlevende tilskuere.
Formiddagens anstrengelser efterfulgtes af en tiltrængt frokostpause. Velassorterede madkurve blev fundet frem, eller man købte ind til frokosten hos vore
dejlige piger i teltet. Den gode mad og
drikke befordrede på bedste vis det hyggelige samvær og snakken over bordet.
Efter frokostindtagelsen genoptoges
skydningen med samme interesse og ildhu fra skytternes side som om formiddagen.

2010. Alle tilstedeværende kunne samstemmende bekræfte, at det gik til på
helt ærlig vis og intet havde at gøre med,
at Frode havde hjulpet til med at skrue
skruer ud af brystpladen.
Klokken var nu faldet i slag til, at den
nye fuglekonge skulle kåres.
Fuglekonge 2009, Hans Fuglekongelige Majestæt Kaj Villadsens tid var rundet
ud, og han blev afklædt de fuglekongelige tegn og regalier, som han nu så værdigt havde båret i det forløbne år.
Det blev herefter forkyndt for folket,
at en person, som i bedste familietraditioner havde tjent til Dronningens Livregi-

Det sidste skud faldt præcis kl. 1500 til
skydetids ophør. Her skød Frode Jensen
brystpladen ned, og han kunne derfor
helt fortjent tildeles titlen Skyttekonge
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ments Soldaterforenings ære som mangeårig fremragende skytte på foreningens
skydehold, og som har været trofast deltager i fugleskydningerne, nu kunne udråbes til ny fuglekonge. Og tiljublet af folket
og til høje hurraråb blev Per Christensen
så på værdigste vis iklædt de fuglekongelige værdighedstegn.
En rørt HM Per lovede i sin trontale at
bære titlen med ære og værdighed frem
til fugleskydningen i 2011.
Ligeledes lovede HM Per at værne om
de traditioner, der er forbundet med titlen, og han understregede dette ved at
kvittere for sin nye titel, hæder og virak
med at byde sine undersåtter på en lille styrkelse til halsen. Men efter dagens
møje og den megen klappen og de kraftige hurraråb for den nye fuglekonge var
det en gestus, som både var tiltrængt og
velkommen.

Mød op og gør
din indflydelse
gældende
Trænregimentet/Jyske Trænregiments
Soldaterforening
indkalder hermed til ordinær
generalforsamling
lørdag den 13. november 2010 kl. 13.00
i Messen på Hvorup Kaserne, bygning 29.
Dagsorden jf. vedtægterne.
Evt. forslag skal være formanden i hænde
senest d. 6. november 2010.
Foreningen vil efter generalforsamlingen
være vært
ved et mindre traktement.

Cam

illa

Anette

e

Rikk

Garnisonens frisørsalon
Frisørerne på Nørre Uttrup Torv har en filial på Aalborg Kaserner, hvor de
er til rådighed for kasernernes personel. Der er åbent hver

onsdag fra kl. 09.00 - 16.00

Det er nødvendigt at bestille tid på nedennævnte lokalnummer, idet salonen kun er
bemandet, hvis man forud har aftalt en tid.

Alt personel på Aalborg
Kaserner er velkommen i
salonen i bygning 8
på Nørre Uttrup Kaserne.
Der kan bestilles tid tirsdag til
fredag fra kl 0900 - 1730
på lokal 7186.

Topklipning til
bundpriser

Pbv.
Bent Frisk
formand
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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.

Det daglige arbejde ved
Aurich kaserne-kommandantskab
Det omfattede forståeligt nok behandlingen af en mængde større og mindre forhold. Alle sager krævede en omhyggelig
behandling for at samarbejdet med regiment, afdelinger, underafdelinger og de
mange institutioner kan gå så gnidningsløst som muligt.
Dette var dog ikke altid lige let, idet
enhedernes almindelige opfattelse var
den, at kommandantskabet skal klare
alt, fremskaffe alt og i øvrigt stille alle
tilfreds på alle tidspunkter!
Kasernekontoret udfører kommandantskabets skriftlige arbejder. Alle kvitteringer maskinskrives, der udfærdiges regninger og opstilles regnskaber, der føres
inventarlister og brændselsregnskab, telefonforespørgsler imødekommes, byttetider og bemanding på depoter koordineres osv. osv.
Kommandantskabsdepoterne er placeret med tre i administrationsbygningen
og et fjerde i kostforplejningsbygningen
Hvidevaredepotet
udleverer og ombytter lagner, håndklæder, kitler og overtrækstøj. Depotet forestår afsendelse og afhentning af alt vasketøj til – og fra vaskeri.
Kostforplejningen, messer og klubber
samt familier kan få byttet eller indlevere til vask dagligt.
Underafdelinger med flere får byttet en
gang om ugen. Depotet fordeler og udleverer endvidere rengøringsmidler og ombytter rengøringsrekvisitter.
Møbeldepotet
er placeret på loftet i administrationsbyg-
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ningen. Depotet udleverer, inddrager og
ombytter møbler og andre inventargenstande. Depotet sørger for at defekte inventargenstande sendes til reparation.
Glas- og porcelænsvaredepotet
er placeret på loftet i administrationsbygningen. Depotet udleverer, inddrager og
ombytter glas, porcelæn, bestik og anden service.
Snedker- og malerværkstederne
udfører reparationer og maling af kaserneinventar, fremstiller og vedligeholder
skilte, samt udfører småreparationer på
kasernens område efter bestilling. Værkstederne fremstiller endvidere enkelte inventargenstande og istandsætter det tyske kontorinventar, der er af ringe kvalitet
og kræver megen vedligeholdelse.
Gartneren
er ansvarlig for at holde det vidtstrakte
kaserneareal i orden. Han råder over en
tysk arbejdsformand, der under sig har
et arbejdshold på 10-14 mand.
I den tyske tid var der ansat en overgartner, der under sig havde 4 gartnere
med hver 4 medhjælpere. Der rådedes
dengang blandt andet over 4 motorplæneklippere, nu må alle plænerne slås med
le!
De engelske myndigheder
og personer kommandantskabet samarbejdede med var No. 5 Quartering Office med det underlagte No. 66 Barracks
Stores. Begge myndigheder havde kontorer på Aurich kaserne.

I begyndelsen var der som tidligere
nævnt et noget anstrengt samarbejde
med chefen for No. 5 Quartering Office,
major Robinson, på Aurich kaserne. Det
var åbenbart ikke kun det danske kommandantskab der syntes at majoren var
en vanskelig herre at samarbejde med. I
efteråret 1947 gjorde han sig så umulig
overfor sine omgivelser at man ikke ville have ham til tjeneste i tyskland mere.
Han blev uden varsel beordrede hjem til
England til ukendt tjeneste.
Næstkommanderende ved kontoret,
captain Ashworth, overtog kommandoen med captain Fyless som næstkommanderende.
Med disse to kaptajner, begge tidligere sergeant majors, fik kasernekommandantskabet et fortræffeligt samarbejde. Kaptajnerne var hjælpsomme til det
yderste med at skaffe materiel, inventar, brændsel og yde støtte ved rekvirering og fremskaffelse af beboelser uden
for kasernehegnet. De var endvidere til
stor hjælp med at få det indviklede engelske regnskabssystem bragt i orden fra
den tidligere tids mangelfulde administration af kasernens forbrug.
Efter en engelsk rationalisering af kaserneforvaltningsstrukturen i april 1948
med nedlæggelsen af Quartering Office
i Aurich til følge, blev kommandantskabets forhandlingspartner nu No. 17 Quartering Office i Oldenborg, der ved rationaliseringen fik underlagt Aurich Barracks
Stores og Barracks Stores på Jever kaserne. Captain Fyless blev forsat til England
i forbindelse med nedlæggelsen af indkvarteringskontoret på Aurich kaserne.
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Captain Ashworth skulle i samme ombæring forflyttes til et andet britisk ansvarsområde i tyskland, hvilket han var meget
ked af. Da han havde været brigaden en
særdeles god samarbejdspartner og hjælper, blev der rettet henvendelse til British Army of the Rhine (BAOR) med en
anmodning om at lade kaptajnen forblive i det danske brigadeområde.
Desværre døde captain Ashworth pludseligt af en ondartet meningitis. Han afløstes af staffsergeant Powell, med hvem
det gode samarbejde fortsatte.
Pioner and Civil Labour Unit, der formidlede den tyske arbejdskraft, var altid præget af den bedste samarbejdsvillighed, uanset de hyppige skift af chefer.
Cheferne har haft militære grader af second lieutenant, sergeant major, first lieutenant og senest var captain Walker chef.
I den første brigadeperiode var der et
nært samarbejde med den lille sektion af
engelske forbindelsesofficerer ved brigadestaben, 6. Liaison. Der blev afholdt én
af to månedlig konferencer ved brigadestaben i Jever med denne sektion vedrørende indkvarterings- og forsyningsforhold, men da disse aktiviteter kom i
god gænge, ophørte disse konferencer
af sig selv.
Større ros kan vel ikke gives til Aurich
kasernes kommandantskab.
Brigaden gav ikke tilladelse til at det gifte personel måtte modtage familiens besøg før fra tredje brigadehold.
Aurich garnison rådede ikke over sit
eget transithotel, idet Hotel Black Bear
på brigadens foranledning blev udlånt til
det engelske element i Control Commission Germany (CCG) til indkvartering af
sprængningshold.
Brigaden forbød også al indkvartering
af civile personer på selve kasernen,
hvorfor kommandantskabet havde et
stort arbejde med at skaffe bolig til gifte
befalingsmænds pårørende uden for kaserneområdet under disses besøg, samt
meget arbejde med at indrette, fordele
og forestå ind- og udflytninger af disse
boliger. Så for kommandantskabets vedkommende var brigadens udlån af hotellet ingen god ide.
I sommerperioden 1947 var der besøg
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at 25 voksne og 5 børn under 15 år, fordelt på 20 ansøgninger. Besøgenes antal påvirkedes af at tilladelsen til at måtte
modtage besøg blev givet sent på sommeren 1948.
I vinterperioden 1948/49 steg besøgsantallet til 41 voksne og 14 børn fordelt
på 34 ansøgninger, heraf 32 voksne og
børn alene i juleugen.
I sommerperioden 1949 kulminerede
besøgene, idet der på 44 ansøgninger
kom 63 voksne og 20 børn.
Besøgene var ikke været jævnt fordelt
over halvårene, men lå fortrinsvis ved juletid og i sidste uge af juni og første uge
af juli.
Den frisiske ø Langeoog blev brigadens
Leave Center, stedet for populære weekendophold fra sommeren 1948. Øen fik i
den anledning egen militærpolitistation.

Langeoog er en af de i alt 42 frisiske øer,
der strækker sig fra Den Helder i Holland
til Ho Bugt i Danmark. Øen er ca. 20 km²
stor og har 14 kilometer flot sandstrand.
Rømø er til sammenligning ca. 65 km² stor.
Der blev ved brigadens første møder i
1947 lavet den aftale med englænderne
at de danske soldater og befalingsmænd
skulle gives adgang til de engelske Leave
Centers, orlovs-udflugtssteder, på lige fod
med de engelske soldater og i den varme sommer 1947 blev det engelske Leave Center no. 1 på den nordfrisiske ø Norderney også meget benyttet.
Her skulle de danske soldater imidlertid betale med engelske besættelsespenge, British Armed Forces Special Vouchers
(BAFSV), for at få del i de mange goder
dette Leave Center flød med. Det nyttede aldeles ikke at komme stikkende med
de danske brigadesedler BRIGS.
Kun ved på mere eller mindre illegal vis
at havde byttet sig til nogle BAFSV, blev
befalingsmændene og de menige lukket

ind i dette engelske paradis. De danske
officerer fik udbetalt BAFSV svarende til ¼
af pågældendes felttillæg. Noget grundlæggende må således være gået galt i aftalen og at problemet tilsyneladende var
uløseligt viser sig ved at brigadens lejrinspektør, oberstløjtnant S. E. Claussen, på
ordre fra brigadechefen rekognoscerede
på flere af de nordfrisiske øer og valgte
øen Langeoog som den danske brigades
eget leave center, der også skulle indrettes som sports- og træningslejr for alt
personel ved brigaden.
Til etableringen af træningslejren blev
der hos de engelske myndigheder rekvireret en køkkenbarak, der oprindelig var
bygget af den tyske værnemagt. Barakken indeholdt køkken, en stor og
en mindre spisesal samt indkvartering
for lejrsergenten og tilsynshavende i
kostplejningen.
Endvidere fik brigaden rådighed over
en engelsk barak nord for køkkenbarakken samt yderligere et grundstykke
øst her for. Til brug for FOVA til hotelog klubvirksomhed blev der rekvireret en
lokal hotelpension, Haus Berta, der omdøbtes til Klithuset. Denne hotelpension
blev forbeholdt befalingsmænd af kornets og højere grad samt det civile personel ved brigaden. Huset havde plads
til 30 boende gæster. Yderligere blev der
rekvireret et traktørsted, en ældre betegnelse for enkel beværtning, hvor udbuddet af mad og drikke er begrænset.
Stedet fik navnet »Kahytten« og var ikke
reserveret særlige personelgrupper. Her
var plads til ca. 100 personer.

Næste afsnit af Aurich Kasernes historie
bringes i næste nummer af Trænsoldaten.
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Indhold nr. 4/2010

Forsiden:
Det var en flok mudrede, kolde og
udmattede soldater, der havde deres første dag i felten.
Læs artiklen på side 4
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Årsafslutning 2010
Vi er ved at afslutte et meget travlt år med mange aktiviteter.
Siden sidste nummer blev udgivet i september, er vi kommet et
godt skridt videre med forligsprocessen. Den 1. september udgav Forsvarskommandoen implementeringsdirektivet med bl.a.
anvisning af årsværk og lønsum til underliggende myndigheder.
Siden 1. september har vi i hæren arbejdet på højtryk for at
konsolidere det indledende forligsoplæg og arbejde hen imod
en endelig implementerings- eller transformationsplan for hærens område. Det forventes, at dette endelige direktiv kan udsendes fra Hærens Operative Kommando en af de første dage
i december, hvorefter implementeringen kan påbegyndes fra
årsskiftet 2010/11.
Strukturen for det nye tjenestegrenscenter i Aalborg er nu
stort set på plads, og kun de allersidste detaljer med årsværk
og lønsum udestår.
Resultatet bliver som forventet, en samling af Trænregimentet, Hærens Logistikskole og de operative logistiske og militærpolitienheder i Aalborg. Hertil kommer Felthospitalskapaciteten
og Drivmiddeldetachementet fra DANILOG samt 2-3 echelon elementer fra alle hærens bataljoner og afdelinger fra øvrige tjenestegrene.
Den nye enhed i Aalborg bliver benævnt Trænregimentet, Hærens Center for Logistik og Militærpoliti - forkortet TRR og i daglig tale benævnt Trænregimentet. En del af det nye regiment vil
stadig være placeret decentralt ved alle garnisoner mhp. at yde
den nære støtte til hærens enheder overalt i landet.
Den store transformation fra nuværende til ny struktur sker
i sidste halvdel af 2011. Dele af vores nye organisation vil dog
være med i en tidligere, forceret opstilling begyndende allerede tidligt i 2011. Det drejer sig om de væsentligste dele af Vedligeholdelsesbataljonen, bl.a. med etablering af et nye Vedligeholdelseskompagni E i Vordingborg.
De gamle strukturer lukker ned i takt med etablering af de
nye. Det betyder, at det meste af 2011 vil være prioriteret til
implementering af det nye Trænregiment.
En af de væsentligste forudsætninger for en vellykket transformation er, at personellet helhjertet er medinddraget i processen. Der har indtil midt i september været restriktioner i
kommunikationsmulighederne, men der er nu åbnet op for en
mere aktiv kommunikation.
Der er desværre endnu nogle udeståender omkring personeltilpasningen og jeg kan ikke for alles vedkommende i dag meddele kommende ansættelsesforhold med funktion og enhed.
Især på det civile område ser det ikke helt lyst ud, ligesom det
ikke pt. er muligt for mig at love et faktuelt antal kontrakter til
personel, der ønsker ansættelse ved bl.a. hjemkomst fra INTOPS. Vi afventer den centrale personeltilpasningsproces, idet
hærens faste personel, der bliver i overskud i andre garnisoner, først skal have mulighed for at tilkendegive ønsker om ansættelse i et andet geografisk område, herunder Aalborg. Jeg
har imidlertid en forventning om, at vi inden udgangen af året
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har de fleste udestående på plads og derefter et mere nøjagtigt billede af den personelmæssige situation. Der skal dog ikke
herske tvivl om, at jeg vil gøre alt, hvad der er mig muligt, for at
bibeholde flest mulige af vore civile medarbejdere ligesom jeg
til stadighed forsøger at få flest mulige ansættelseskontrakter
halet hjem til Aalborg.
Vores højest prioriterede opgave er fortsat INTOPS og vore
mange enheder og soldater ude i Verden er nu godt halvvejs i
deres missioner ISAF 10, KFOR 23 og UNIFIL 3.
Jeg har i oktober og november været på besøg hos vore enheder i Afghanistan og Kosovo og fik her lejlighed til at besøge
og tale med alle fra Trænregimentet, såvel logistikere som militærpoliti. Det var en utrolig oplevelse at besøge velfungerende enheder og positive, glade og velmotiverede soldater, der
med stolthed kunne orientere om deres opgaver og hvordan
de løses. Der herskede overalt en særdeles god ånd og tone og
et formidabelt kammeratskab. Man støtter hinanden og bakker hinanden op, hvilket er nogle af de dyder, jeg tillægger allerstørst værdi, når man er ude under sådanne vilkår.
Jeg har endnu besøget i Libanon til gode. Rejsen er dog planlagt til 4-7 DEC, hvor jeg glæder mig til at få en ligeså positiv oplevelse som i Afghanistan og Kosovo. Jeg er dog vidende om, at
I optræder som gode ambassadører for såvel Trænregimentet
som for Aalborg og Danmark.
Der er god grund til at glædes over, at vi har fået en officiel
veteranpolitik i Danmark. Som en del af veteranpolitikken, er
det bestemt, at der etableres et veteranhjem i Aalborg. Indvielse sker ved en særlig ceremoni 29 NOV 2010 og vi glæder os
til at byde veteranhjemmet velkommen til Aalborg Garnison.
Året 2010 går på hæld og 2011 venter forude. Det kommende år byder på store udfordringer, men da det samtidig byder
på væsentlige forbedringer for logistiktropperne, ser vi frem til
det med glæde og forventning.
Tak til Jer alle for et godt år og en helt fantastisk indsats.
Jeg vil ønske Jer alle med familier en rigtig glædelig jul samt
et godt nytår.
Jerers regimentschef
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Af menig Jensen, 5. Deling, 1. Kompagni

Den første dag i felten
Alle i delingen og formodentlig også
hele kompagniet var meget spændt
på dagens forløb og, hvordan dagen
ville udvikle sig.
Det var her, vi for første gang, fik en fornemmelse af både, hvordan det føles at
være HBU’er, men også hvor hårdt selve
forløbet ville blive, også fremadrettet.
Delingen blev undervist i at gøre klar til
kamp, hvor huskeordet FALKUSE blev taget i brug. Vi lærte også om FSDOT og
de fire b’er, og hvor vigtigt det var at opfylde så mange af b’erne som overhovedet muligt.
Gruppevis fik vi lov til at affyre enkelte
skud mod nogle skiver og derefter evaluere den stilling vi havde ligget i under
affyringen.
Efterhånden som dagen gik, blev delingen mere og mere træt og forventede snart at vende tilbage til kasernen, så
man kunne få vedligeholdt sine stumper
og derefter kunne komme tidligt i seng
efter dagens hårde etape. Der havde dog
igennem hele dagen ligget noget og ventet på os.
Energibarer og væske
Om eftermiddagen begyndte vores sergenter at bede os om at forberede os
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på noget intenst og spændende. Vi fik
at vide, at energibarer, væske o. lign. var
en god idé at indtage, for vi skulle snart
være 100 % fokuseret og klar på hvad
som helst.
Nogle af de menige havde igennem dagen spurgt deres overordnede, om vi skulle køre i PMV’er senere på dagen, og der
var som regel kommet et ubrugeligt svar,
som stadig holdt tingene hen i det uvisse og mystiske.
På et tidspunkt kunne de overordnede ikke holde det hen længere, og delingens tre grupper fik humøret op i kog, da
vi så PMV’erne komme farende. Gruppeførerne satte humøret i vejret og gjorde
os klar til noget vanvittigt - vi vidste bare
ikke hvad. Nu var man klar over, at der
ville ske noget vildt.
Sommerfugle i maven
Den spændende og køresyge tur i PMV’en
fik sommerfuglene i maven til at vågne
lidt op, og da rampen endelig gik ned, begyndte adrenalinen også at pumpe.
Det første syn var en befalingsmand,
der råbte ”Kom nu! Afsted!” efter dig og
viftede voldsomt med hænderne. Derefter
fortsatte vi ned ad bakken, mens kanonslagene sprang hen over hovederne på os.
Sergenterne fortsatte med at råbe af
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Et af momenterne var livagtig sminket forstilt såret.
os og blev ved med at stresse os. Man fik
en lille fornemmelse af, hvordan det er
at være presset i en krigssituation, hvor
kaos raser og hver mand må klare sig selv.
Gruppen fortsatte igennem en sø, hvor
kanonslagene fortsatte med at springe,
og derefter var det bare med at løbe og
blive ved.
Muddersø
På de forhindringer, der derefter ventede, var det med at få gruppeånden op at
køre og forsøge at hjælpe hinanden over
mure og lastbiler og igennem en næsten
uigennemtrængelig sø af mudder. Hjertet slog med lynets hast, imens befalingsmændene fortsatte med at råbe efter os.
Der var ikke tid til pauser eller andre
former for hvil, hvor man kunne få pulsen ned - det var bare om at blive ved og
komme fremad. Hele tiden lå det i baghovedet, at delingens og gruppens ære
stod på spil.
Endelig kom gruppen i mål. Det var en
kæmpe lettelse. Det var en underlig fø-
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lelse, der ramte én efter man havde gennemført banen. Lige pludselig virkede den
ikke så hård, men hvis man tænkte hele
banen grundigt igennem, blev man forholdsvis hurtigt overbevist om, at det ikke
var noget, man havde lyst til at gennemføre igen - i hvert fald ikke lige foreløbigt.
Det var en utrolig oplevelse, hvor man
lærte sig selv bedre at kende og fik et
endnu bedre forhold til sine kammerater. Denne oplevelse er helt sikkert en
af dem, der vil blive husket i fremtiden.
Det, der kom efter denne utrolige oplevelse, var til gengæld ikke noget, der
var synderligt interessant. Fuldstændigt
gennemblødt og mudret, gik vi tilbage til
kasernens områder. Her ventede der en
endnu mere våd og gennemblødt oplevelse. Vi skulle nemlig have renset vores udstyr.

den stand, som jeg havde modtaget det i.
Vores sergenter stod klar med vandslangen, og så var det bare ind på række,
træde et skridt frem og blive gennemspulet, så det meste af mudderet kunne komme væk. Meget kolde og våde traskede vi
derefter hjem på kasernen, hvor ydereligere vedligeholdelse måtte gøres. Tørrerummet var fyldt af mudder og snavset udstyr. Basis, kampuniform, støvler
og selv geværremme og læderhandsker
lå til tørre.
Det var et enormt kaos, og det var utroligt svært at få tingene tørre, fordi der
blev så fugtigt inde i tørrerummet. Sent
om aftenen når alt det, der var til at ordne i første hug var klaret, var det på hovedet i seng, hvor man kunne forsøge at
glemme det enorme kaos af udstyr, man
måtte vågne op til dagen efter.

Kolde og våde
Aldrig nogensinde før har jeg været så
beskidt. Mudderet var alle vegne, og der
gik et par dage før mit udstyr var tilbage i
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Orienteringsdag
på Hvorup
Kaserne
Af menig Jensen, og menig Kofoed
1. kompagni, 5. Deling.

Den 18. september afviklede 2. Uddannelsesbataljon orienteringsdag
for soldaternes familier og venner,
og blandt de inviterede var også de
fremtidige værnepligtige på Hvorup
kaserne.
Dagen bød på masser af muligheder for,
at lære det danske Forsvar bedre at kende. Der var mulighed for at afprøve forsvarets uniformer, prøvekøre en pansret
mandskabsvogn og der var endda mulighed for at smage en rigtig feltration.
5. deling havde fået til opgave, at udsmykke de mindreårige søskende og andre, der havde lyst, med uniform, sløringscreme og baretter. Når udklædningen og
sløringen var fuldført fik de et diplom,
hvori der stod, at de havde fuldført værnepligten. Dette resulterede i tilfredse
forældre, der kunne se det stolte smil
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skinne igennem børnenes slørede ansigter.
Højt humør
I standen stod udvalgte nuværende værnepligtige fra delingen, med højt humør,
stort engagement og entusiasme. Udover at male og udklæde dagens gæster,
fik de besvaret al verdens spørgsmål fra
familie, pårørende og unge kommende
værnepligtige.
Standen var placeret mellem to sto-

re lastbiler, der var overdækket med sløringsnet og teltflager, der camouflerede
og gav et prangende billede af ægte militær stil.
De besøgende fik absolut et indtryk af,
at de befandt sig på en rigtig kaserne,
hvor professionelle soldater lever og arbejder for det danske Forsvar.
Alt i alt var orienteringsdagen, på trods
af det dårlige vejr, en rigtig god dag, der
frembragte smil på alles læber.
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Aspiranterne blev testet
Under hvert værnepligtshold er der
mange der melder sig som evt. kommende befalingsmænd. For at udvælge de bedst egnede afvikler man så en
såkaldt ”BM-TUR”, med henblik på at
teste de interesserede menige.
Redaktionen har modtaget følgende
beretning fra en af kursisterne: Menig Andreas Hyldgaard Vestmar:
Kl. 04:30 skulle de fleste sergent-aspiranter op for at gøre klar til dagens strabadser. Regnen silede ned udenfor, men det
lagde ikke en dæmper på spændingen og
motivationen hos kursisterne.
Kl. 06:00 gik det løs med de første fysiske prøver, som bestod af 15 armstrækkere, 25 rygbøjninger og 25 mavebøjninger.
Til sidst skulle vi løbe tre km. på under 15
minutter, hvilket lykkedes for de fleste.
Efter de fysiske udfoldelser gik turen
straks videre til Tranum skydeterræn,
hvor der skulle løses små civile/militære opgaver.
Et tal var mit navn
Opgaverne blev løst i små grupper bestående af ti personer, hvor hver person
fik et tal som navn og en gruppefarve.
For mit vedkommende var jeg i 3. gruppe ”blå” nr. 2.
Hver enkelt person i gruppen skiftedes
til at være gruppefører. En gruppeførers
opgave var at styre gruppen videre til en
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post ud fra et udleveret kort. Derefter var
det op til ham/hende at få gruppen til at
løse opgaven på bedste vis.
En typisk opgave kunne være at lave
kryds og tværs, hvor nogle fra gruppen
skulle ud og finde ledetråde, andre skulle lave præcisionskast med håndgranater, mens to andre skulle løse gåder. På
den måde skulle gruppeføreren koordinere og modtage en masse informationer på samme tid.
En mere simpel opgave kunne være at
flytte en såret person fra gruppen, ved
hjælp af en båre fra punkt A til B.
Efter mange gåture fra post til post blev
vi kørt til Camp Hammer, hvor vi slog ly
for natten, dog med undtagelse af dem
som skulle gå brandvagt.
Næste dag blev vi vækket kl. 05:00 og
kørt ud til svømmehallen i Nørresundby,
hvor vi skulle lave død mur fra tre-meter
vippen og dykke ned efter en torso-dukke og plasticringe.
Efter en frisk dukkert i svømmehallen
kom vi ovenpå igen og var klar til en ny
dag med opgaver.
Her gik vi hele dagen og løste opgaver samtidig med vi blev presset psykisk og fysisk, da der kun blev udleveret tre feltrationer til ti mand aftenen
inden. Sidst på eftermiddagen nærmede vi os kasernen og turen var slut. Vejret var godt og turen sluttede med solen
i ryggen og grillmad.
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Den ældste bataljon i logistiktropperne
Den 1. november kunne 1. Logistikbataljon fejrer 130 års fødselsdag.
Dagen blev markeret med en flot
parade og senere med kaffe og kagemand.
Ved paraden sagde oberstløjtnant og chef
for bataljonen, Bo Engelbreth, følgende
til soldaterne:
Kære soldater. Tillykke med 130 års jubilæet.
Ser man rundt i kredsen, kan jeg konstatere, at I holder jer godt. Bataljonen
blev oprettet 1. november 1880 og jeg er
nu chef nr. 43 i rækken.
Bataljonen er uden sammenligning den
ældste bataljon i logistiktropperne.
Vores historie stammer faktisk tilbage til
10. maj 1865, hvor ”Trænkompagniet” blev
oprettet under Det Kongelige Artilleri.
I 1867 oprettes 1. og 2. Trænafdeling under Artilleriet, men som nævnt blev Trænet først oprettet den 1. november 1880,
som en selvstændig enhed, stadig under
Artilleriet.
Indledningsvis blev Trænet placeret
på Bådsmandsstrædet Kaserne i København, det vi i dag kender som Christiania.
I 1909 blev Trænafdeling flyttet til rytteri-
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et, hvor det forblev indtil forsyningstropperne blev oprettet i 1951.
1. oktober 2001 blev 1. Trænbataljon –
som vi hed på dette tidspunkt – beordret
til sin nuværende garnison på Aalborg Kaserner, hvilket var første gang bataljonen
var garnisoneret uden for Sjælland. den
1. juni 2005 – ved sidste forlig – skiftede Bataljonen navn til 1. Logistikbataljon.
De gamle rødder er nu forankret i en moderne professionel Logistikbataljon. Vores opgaver er generelt de samme som
for 130 år siden, vi skal levere forsyninger, gennemføre reparationer og forestå
sanitetstjenesten.
Bataljonen har de seneste år udviklet sig
til en logistisk kampbataljon. Bataljonen
uddanner i dag personel med et hovedformål – indsættelse i ISAF-styrken i Afghanistan. Vores doktrin er ikke længere
baseret på ”trænbisser”, der placeres 100
km bag fjendes linjer, men på en proaktiv logistisk gennemførelse helt frem til
konfrontationslinjen. Bataljonen modtager stor hæder for denne indsats – hvilket jo passer godt til vores motto ”Hæder og Vel”.

Forsyningstjenesten har udviklet sig fra
en reaktiv rolle til en proaktiv rolle med
LOG- trains. Vedligeholdelsestjenesten
har fundet sin plads, som et særdeles
vigtigt element i alle operationer, henset til materieltab og nedslidning og sanitetstjenesten er et afgørende grundlag
for både planlægning og gennemførelse
af alle operationer.
Med andre ord kan jeg konkludere, at
logistikken aldrig har haft større betydning end i vores nuværende operationer.
Eller et kendt citat udtrykker det ”i fredstid taler alle om taktik, i krig om logistik”.
Ved sidste parade udleverede vi Forsvarets medaljer for tjeneste ved ISAF
og KFOR. Vi har endnu tre personer i
SANKMP, som ikke har modtaget Forsvarets medalje for international tjeneste, men alle tre er afgivet bl.a. til praktiktjeneste ved Rigshospitalet.
Afslutningsvis vil jeg sige tak for indsatsen
under vores øvelser de sidste par måneder. Alle i 1. Logistikbataljon gennemførte
øvelserne med de rette kompetencer og
med stor motivation. I næste uge tager
vi på skydelejr, endnu en aktivitet jeg ser
frem til for den logistiske kampbataljon.
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En helt
fantastisk
oplevelse

Hvert år er tusindvis af unge skoleelever i praktik ved Forsvaret. Af disse har Trænregimentet ansvaret for
og opgaverne med at afvikle praktikopholdet for ca. 400 elever. Også i år
har det nærmest væltet ind med positive tilbagemeldinger fra både erhvervspraktikanter, deres forældre og
skolelærere. Redaktionen har valgt at
offentliggøre nedennævnte brev, men
du kan i øvrigt læse mange flere beretninger fra praktikanterne på regimentets hjemmeside: http://www.forsvaret.dk/TRR
Mit navn er Benedikte Kongsgaard Duus
Mathiesen, og jeg var i praktik på Aalborg
Kaserner i uge 38. Det var en helt fantastisk oplevelse.
Mit ophold hos jer har overbevist mig
om, at jeg vil gøre karriere indenfor militæret. Det gav mig en øjenåbne og et
nyt syn på livet. At vende tilbage til skolen, virkede så kedeligt, da jeg tog hjem
fredag, og det var det nu også.
Jeg savner virkelig Aalborg Kaserner.
Jeg savner følelsen at være en del af et
hold, jeg savner den disciplin, som blev
banket ind i vores hoveder den uge, og
jeg savner alle de fantastiske mennesker, som jeg fik ære af at lære at kende.
Ugen var hård og anstrengende, det skal

TRÆNSOLDATEN nr. 4 • 2010

ikke være nogen hemmelighed. Men når
jeg lagde mig til at sove om aftenen, tænke jeg: Jeg gjorte det fandeme, og så følte man sig stærkere end nogensinde før.
Jeg har overvundet nogle grænser, som
jeg aldrig troede, jeg skulle overvinde,
hvilket er en personlig sejr. BSO-øvelsen
var helt sikkert med til at gøre opholdet
til noget helt specielt. For det var under
den, at det rigtige sammenhold dukkede op. Det var som om, at det gik op for
alle, hvor afhængige vi var af hinanden,
og så kørte det bare.
Det var fedt at opleve, hvordan alle
hjalp hinanden med at gennemføre de
forskellige udfordringer. Natten til torsdag var vi på natøvelse og selv om kl. var
næste 01.30, så var vi alle ”på” og friske,
og det gav mig altså bare et rush, som jeg
også håber, at de andre i gruppe fik. For
der følte jeg, at vi sammen kunne klare alt!
Jeg havde også den ære, at møde nogle
helt fantastiske mennesker. Her taler jeg
om vores instruktører den uge. De gjorte et utroligt stykke arbejde og jeg beundrer dem for det. I mange år har man
hørt om soldaterne, og jeg har altid respekteret, det de gør. Men nu fik man
pludselig sat navne og ansigter på disse mennesker, hvilket fik mig til at tænke mere over tingene. Jeg har ikke andet
end respekt over for de instruktører, vi

mødte den uge. De gjorde det helt fantastisk. Der er en oplevelse, som har sat
sig fast hos mig.
Onsdag aften sad min gruppe, gruppe 2, rundt om et bål hvor vi fik lov til
at stille vores instruktører, Rysgaard
og Sørensen, spørgsmål. Det var virkelig en oplevelse. At få lov til at komme så tæt på to så fantastiske mennesker, det var virkelig specielt. Jeg har
aldrig i mit liv følt sådan en respekt.
Ugen hos jer har helt sikkert været den
hårdeste, mest grænseoverskridende,
mest udmattende og helt fantastiske uge
nogensinde, og jeg kan kun anbefale det
til andre. Jeg håber, at mange andre vælger at tage i praktik i militæret, for det er
en oplevelse, de ikke vil glemme. Mange
ville have godt af, at lærer noget om sammenhold og at, én mand er ingen mand.
Hvis du får mulighed for det, så hils endelig de instruktører som kæmpede med
praktikholdet uge 38, for det er deres fortjeneste, at ugen blev så vellykket, som
den blev. Jeg priser mig lykkelig for, at jeg
valgte at tage i praktik i militæret, for det
er en oplevelse, som jeg på ingen måde
ville være foruden.
Tak for alt og på gensyn.
Med venlig hilsen
Benedikte Kongsgaard Duus Mathiesen
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Af Jesper Nielsen.

Airborne
Mechanics
Beskriv en mekaniker!
De fleste af os får lige nu et billede på
nethinden af en mand i kedeldragt med
en skruenøgle i hånden, omgivet af et
stort værksted, hvor biler står på søjlelifte og alskens værktøj ligger klar til brug.
Andre får måske et billede af en mand
i den samme kedeldragt, der netop har
fortalt, at Poloen skal laves for spidsen
af en jetjager.
Sådanne indre billeder passer generelt
glimrende, men de ligger fjernt fra det billede, der beskriver hærens mekanikere
i Afghanistan. Her står køretøjerne ikke
altid, der hvor mekanikeren godt kunne
tænke sig det, og vigtigheden af reparationerne er ofte ikke til at tage fejl af.
Følgende indlæg omhandler fire mekanikere, samt en delingsførers erfaringer
som fremskudt reparationshold i forbindelse med Operation Moshtarak.
Operation Moshtarak
Moshtarak. Dette ord fra pashto, som på
dansk betyder ”sammen”, lægger navn til
den største og mest omfangsrige operation i Helmandprovinsen siden 2001.
Ordet er velvalgt, da operationen gennemføres af styrker fra mange forskellige
lande. Vigtigst af alt er, at den afghanske
hær og politi spiller en betragtelig rolle,
hvilket ikke havde været muligt for blot
få år tilbage.
Den danske kampgruppe bidrager til
operationen med kampvognsdelingen,
en panserbjærgningsvogn, samt to forsyningslastbiler fra bjærgnings- og transportdelingen.
Operationen foregår over en længere
tidsperiode, hvilket ofte betyder, at køretøjer og materiel sættes på en alvorlig
prøve. I den forbindelse er det ikke unaturligt, at kampvogne indsat i operation
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efter en periode, får brug for støtte fra
specialuddannede mekanikere. Besætningerne på kampvognene er meget dygtige
og kan ofte selv fejlfinde og løse problemer, men i dette tilfælde var der behov
for støtte fra specialister: Reparationsdelingens (REPDEL) kampvognsuddannede mekanikere.
Klar, parat, wheels up!
Før et reparationshold deployeres til det
sted, hvor kampvognene er placeret, skal
meget forberedes.
Mekanikerne skal på lang afstand vurdere hvilke reservedele og hvilket værktøj, der skal medbringes. Denne proces
kræver en del overvejelser, og det udfordrer i høj grad den enkelte mekanikers faglighed.
Mekanikerne ved, at denne del af hele
operationen er afgørende, så de går til
den med en høj grad af professionalisme
og grundighed. Det nytter jo ikke noget
at stå ved siden af kampvognen med den
forkerte reservedel og det forkerte værktøj; firkantede klodser kommer aldrig til
at passe i runde huller.
Herefter skal alt kontrolleres, pakkes,
klargøres og kontrolleres endnu en gang.
Slutteligt leveres hele molevitten til den
britiske helikopterplads, hvor britiske soldater klargør godset til transport med helikopter.
Helikopteren medbringer godset i en såkaldt sling. Det er et stort net, der hægtes
på bunden af helikopteren, hvilket gør at
det lynhurtigt kan sættes af på bestemmelsesstedet. På den måde skal helikopteren ikke holde stille på jorden, hvor den
kan være udsat for beskydning, men vigtigst af alt, så undgår soldaterne at slæbe mere end højest nødvendigt.
Fem mand fra REPDEL, halvandet ton

reservedele og værktøj, 2 x MERLIN helikoptere og en APACHE kamphelikopter
som sikring. Dette blandet sammen gør
det muligt at flyve fra Camp Bastion, og
under en halv time senere være i gang
med at skrue i kampvogne på en støvet
plads, ved siden af en ANP (Afghan National Police) politistation vest for byen
Lashkar Gah.
Nogle arbejder, andre drikker te
Under en taktisk indflyvning gælder det
om at holde på hat, briller og løse genstande. Vi fløj med to danske piloter i en
britisk helikopter, og jeg kan ikke udelukke at de gav den lidt ekstra gas for vores
skyld. Ikke desto mindre, så kræver det
en dygtig og koncentreret pilot at lande
på et lille område, med kort afstand til
nærmeste compound.
Vi kom sikkert ned på landjorden, og to
minutter efter vores ankomst havde den
anden MERLIN helikopter leveret reservedelene lige ved hoveddøren.
Efter en hurtig gang hilsen og hyggesnak, begyndte de fire mekanikere at se
på kampvognene i samarbejde med de enkelte besætninger, mens andre pakkede
reservedele ud af trækasserne.
Da manden med den flotte turban og
lange skæg kontaktede kampvognsdelingsføreren Martin og jeg selv, var det
første værktøj allerede fundet frem, og
en banken fra den fjerneste kampvogn
kunne høres.
Vores første tanke var at helikopteren
måske havde ødelagt noget i det beboelsesområde vi befandt os i, men den venlige mand ville blot invitere os begge til
te. Han præsenterede sig som distriktschefen for ANP i området.
Så alt imens de fire mekanikere gik og
svedte i solen, sad jeg og drak te på di-
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striktschefens kontor mens vi igennem en
tolk roste hinanden til skyerne.
Nogle gange er det bare benhårdt at
være officer. Efter et par kopper sød te
(jeg undrer mig stadig over hvordan så
meget sukker kan opløses i så lidt vand)
og et hav af høflighedsfraser, sagde Martin og jeg tak for denne gang og vendte
tilbage til arbejdet.
En ørken som værksted
En støvet plads omgivet af compounds og
to små veje med lokal trafik (mange nysgerrige børn, hestevogne og små knallerter) er ikke det bedste værksted for reparation af kampvogne, der er spækket med
avanceret elektronik og dyre genstande.
Men sådan er forholdene nogle gange, når
et reparationshold sendes frem til fronten. Og det var da heller ingen hindring
for mekanikerne, der gik yderst professionelt og positivt til opgaven.
I et glimrende samarbejde med besætningerne lykkedes det efter godt ni timers arbejde, kun afbrudt af en hurtig
frokost (norsk feltration), at få gjort alle
tre kampvogne klar til ny operation om
aftenen.
Da aftenmørket sænkede sig over Lashkar Gah kørte kampvognene og panserbjærgningsvognen af sted på ny opgave,
mens vi kørte mod centrum af Lashkar
Gah, hvor hovedkvarteret for Task Force
Helmand er placeret.
Efter en nats søvn i hovedkvarteret, hvor
de venlige danske forbindelsesofficerer
stillede deres telt til rådighed, hoppede vi
igen om bord på en MERLIN helikopter og
til middagstid satte vi fødderne i sandet.
Denne gang sandet i Camp Bastion og lidt
mere vante omgivelser. Alt i alt var det en
velkoordineret og velgennemført operation, hvor mange i den danske kampgruppe har bidraget til at det kunne lykkes.
Og skulle man være i tvivl, så er en mekaniker i Forsvaret først og fremmest soldat og herefter mekaniker. Netop derfor
er det muligt at gennemføre reparationer i scenarier, der giver os alle sammen
nye og anderledes billeder på nethinden.
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Militær lærling og
hans læremester er
Forsvarets bedste
Sergent Johan MacLassen og seniorsergent Jes Mose Jensen er blevet kåret til Forsvarsmester i Terrænsport
ved et stævne, der foregik i Broddingbjerg nær Viborg.
FFOS stod som arrangør af disse Forsvarsmesterskaber, der blev gennemført eksemplarisk og tilmed i det fineste efterårsvejr.
Terrænsport består af punktorientering
(præcis kortfæstelse af hvor man befinder sig i terrænet – efterfulgt af ni km
svær orienteringsløb (for Herre elite) samt
håndgranatkast mod skyttehul (som skal
træffes tre gange med fem mulige HGR).
Skulle der være fejl i punktorienteringen
og/eller ikke ramte mål med HGR, skal
der løbes en strafrunde på ca. 500 meter for hver misser.
Johan er for tiden militær lærling (FEKS)

ved Hærens Logistikskole, mens Jes flytter papirstakke på skolens administrationskontor. Det sjove ved disse to MA´ere,
er at Jes for 15 år siden var talenttræner i
det nordjyske Team Danmark Talentmiljø
– og her var Johan med i truppen. Nu er
Jes landstræner for det militære landshold og Johan er med i landsholdstruppen.
Ved stævnet var den militære lærling to
minutter hurtigere end hans læremester
på én km punktorientering + ni km orienteringsløb samt HGR-kast og to strafrunder (Johan) og én strafrunde for Jes. Johan
brugte således 74 minutter alt inklusive.
Seniorsergent Ole Juhl Nielsen fra skolens uddannelsesafdeling deltog også, og
indgik på et regimentshold, som opnåede en fin sølvmedalje i Terrænsport i klassen; herre 35 år.
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Gæt en vej
Kloakerings- og separeringsprojektet
som forventes afsluttet inden sommerferien 2011 (juni 2011) giver stadigvæk nogle trafikale problemer for
os alle.
Men der er dog også nogle lyspunkter,
idet nogle af vejene på Nr. Uttrup Kaserne er blevet genåbnet, bl.a. Feltherrensallé og Ryesvej samt det forhold at
parkeringsforholdene ved kantinen (BYG
9) såvel, foran som bagved, nu er blevet
udvidede, og at der igen er indført kundeparkering, betyder at ”frit lejde” perioden ophæves.
Dette har som konsekvens, at der igen
skal parkeres jævnfør skilteanvisningen,
hvorfor jeg skal opfordre til, at vi alle respektere skiltningen og vi får bugt med
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den laissez faire indstilling, som jeg desværre oplever blandt nogle ansatte ved
ALB KAS.
Det er ikke usundt at bevæge sig
Det er for ressourcekrævende såvel
personelmæssigt og økonomisk, at skulle reetablere rabatter og græsplæner fordi
nogle kun vil parkere lige uden for døren.
I øvrigt er det stadigt ikke blevet usundt
at bevæge sig bare lidt. Lad os nu alle tage
ansvar for, at passe godt på vores arbejdsplads, således at den tager sig godt
ud både nu og i fremtiden.
At Ryesvej er genåbnet betyder også,
at vi endelig har fået pladsen foran ved
BYG 8 (LSE) gjort helt færdig, idet vejen
er støbt færdig med børstet beton.
Dvs. at kunstværket nu er helt færdigt,

idet det er en del af værket at man kører ”igennem” kunstværket og ikke bare
forbi. Det har ellers været interessant og
sjovt at høre forskellige udtalelser omkring arbejdet på forpladsen bl.a.: ”Skal
I nu have lagt varme i vejen”.
Selve kloakprojektet fører ligeledes
nogle indtil videre gode fornuftige sidegevinster med sig, bl.a.:
• Ny asfaltbelægning på Feltherrensalle.
• Ryesvej får ny asfaltbelægning samt
fortov ned til værksteds- og depotområdet.
• Runddelen ved BYG 8 (messen) er renoveret,
• Renovering af indgangspartier ved BYG
1, 2 og 9.
• De midlertidige afspærringer som vi
etablerede for at skabe kompagnigårde ved BYG 11 – 15 er fjernet og erstattes af hhv. en høj kantsten og pullerter. Ligeledes bliver der lagt kantsten
ved græsarealerne og reetablering af
asfalt.
• Vi har fået lagt ekstra rør ned i udgravningen for at kunne føre ”STOFA” net
over til Hvorup Kaserne, indledningsvis til ”Redekammen” og planen er således at etablere dels TV og trådløst
internet vha. routere.
• Vi anlægger et flisebelagt fortorv +
forplads (SF sten) på Hvorup Kaserne
langs hele vejen på depot siden, så-
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Det stod der for 25 år siden
Som man kan læse andetsteds i bladet, er der atter spillet ”Elefantfodbold”.
I år vandt officererne, men her er beskrevet, hvorledes det gik for 25 år siden.

ledes at soldaterne kan færdes sikkert når de skal bytte mundering og
sengelinned.
• Vi planlægger at etablere en rundkørsel ved de nyanlagte ”skovveje” ved
P2, BYG 29/HVK samt køreskolen, således at trafikken kan afvikles på en
sikker måde.
• Vi planlægger at anlægge grusbelagte
P – pladser således, NUK: Ved kondicenter, overfor UMAK samt på græsarealer (½ delen) mellem BYG 11 – 15.
HVK: Ved BYG 17 og 29 samt ved indkvarteringsbygningerne. Dette arbejde vil blive udført af LSE eget personel
når ressourcerne tillader det.
De ovennævnte områder, bl.a. etablering
af hovedfærdselsåre (Ryesvej), anlæggelse af fortove, rundkørsel, parkeringspladser m.v. falder i god tråd med den vedtagne ”Trafikplan”, som vi har udarbejdet
i samarbejde med alle myndigheder.
Trafikplanen tager i høj grad hensyn til
såkaldte ”Bløde trafikanter”. Vi håber på
at få planen godkendt som et pilotprojekt, idet planen vil være et flerårigt projekt som skal støttes af udefrakommende midler, såfremt alle vore ønsker skal
opfyldes.
FLEMMING ROSENSKJOLD
Chef LOKALSTØTTEELEMENT AALBORG,
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Af Friederike Felbo, Presseofficer

Vi har mange ben
at gå på

Sko til en katolsk kirke, brandfarlige
gasflasker og tons tunge T-Walls er
bare nogle af de uventede opgaver,
det danske logistikkompagni i Libanon er stødt på i løbet af de sidste
tre måneder.
En af kompagniets primære opgaver er
egentlig at køre rotationer og gods for
de andre nationer, når de skal på leave, eller når der kommer friske tropper
til missionen. Men ind imellem kommer
der også nogle uventede og anderledes
opgaver på bordet:
Et hold soldater skulle flytte en container for en præst. Den viste sig at være
fuld af sko og tøj, som soldaterne hjalp
præsten med at bære ud. De blev til gengæld inviteret på frokost en uges tid senere.
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En transport med farligt gods – mere
eller mindre tomme gasflasker – som var
længe undervejs i planlægningsfasen, blev
kørt en sen nattetime. I den proces arbejdede militærpolitiet og Beredskabsstyrelsens folk tæt sammen om at få sikkerheden til at leve op til standarderne.
Gigantisk flytteopgave
Sidst men ikke mindst har kompagniet
fået til opgave at flytte 2000 store T-Walls
fra nord for Beirut og rundt i ansvarsområdet. Det er en opgave, som kommer til
at tage stort set hele den seks måneders
periode hold 3 er i Libanon, da de kun kan
have cirka 16 stk. med hver gang.
På den måde har kompagniet flere ”ben”
at gå på. Dels de rotationer og øvrige opgaver de bliver sat på af MOVCON, dels
løbende opgaver så som shuttlekørsel til

og fra Beirut og Tyrus samt de nævnte TWalls. Derudover kommer den vedligeholdende uddannelse og vedligeholdelse af lejren.
Og både de lidt anderledes opgaver og
de velkendte rutineopgaver bliver løst til
alles tilfredshed:
”Det er mit klare indtryk, at vi gør det
godt. Vi løser vores opgaver godt, præcist
og med en god kvalitet i de løsninger, vi
leverer”, siger kompagnichef, major Thore Bergenstoff, som er stolt af soldaternes indsats og arbejde.
En rotation
En typisk rotationskørsel kommer fra MOVCON ned til PLANS og gennem TP-kontoret, hvor de enkelte soldater er blevet
sat på opgaverne.
De tomme busser kører så fra FN ho-
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Kolonnerne kan være på op til over 20 køretøjer. Her er det en rotation af den nepalesiske bataljon, der snor sig
gennem landskabet.
vedkvarteret i Naqoura til den FN-position, hvor italienere, indonesere, franskmænd eller hvad det nu måtte være for
en nation bliver samlet op. Hvis de har
gods med, bliver det læsset på lastbilerne og det hele køres til Beirut.
På vejen mødes kolonnerne med Lebanese Armed Forces (LAF) og det internationale militær politi (IMP), som eskorterer
kolonnen uden for UNIFIL’s ansvarsområde.
I Beirut lufthavn sættes det ene hold
af, og kørere og busser venter på det nye
hold soldater lander, så de kan køre dem
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tilbage som afløsere for det første hold.
Endelig går turen med de tomme busser tilbage til hovedkvarteret og den danske lejr.
På den måde kan en rotation sagtens
tage op mod 24 timer, og uventede forsinkelser, som kan forsinke kolonnen yderligere opstår let.
Velfærd
I lejren er der rig mulighed for at træne,
spille tennis, grille og socialisere med de
andre nationer:
”Det er jo en mission, som har været

i området siden 1978, og det er klart, at
også velfærdsforholdene i længden bliver bedre. Men det vil være helt forkert
at kalde det ferie, vi arbejder alle mange
timer hver dag – 7 dage om ugen.
Succeskriteriet og ikke mindst udgangspunktet her er jo netop, at der ikke bliver
skudt efter os, når vi udfører vores arbejde”, siger chefen for det danske kontingent, oberstløjtnant Flemming Toft.
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Af Lisbeth Frost

Veteranhjem Aalborg åbnet
Landets tredje veteranhjem blev mandag 29. november indviet i Aalborg
af beskæftigelsesminister Inger Støjberg. Forud er gået en meget travl november, hvor håndværkere og frivillige hang i for at kunne præsentere en
flot og handicapvenlig bygning.
På trods af vintervejret mødte en stor skare indbudte gæster op ved åbningen, hvor
en faneborg tog imod, og Hjemmeværnets
Musikkorps Vendsyssel sørgede for musik.
Formand for Veteranhjem Aalborg Jørgen
Rasmussen kunne med stor tilfredshed
konstatere, at lokalerne på Skydebanevej nåede at blive færdige til den efterfølgende reception, hvor den mest efterspurgte drikkevare var varm kaffe.
I sin åbningstale lagde ministeren stor
vægt på, hvor vigtigt det er at tage sig
godt af de hjemvendte soldater, og på det
store engagement som de frivillige udviser. Garnisonskommandant oberst Flemming Larsen tilføjede, at behovet for et
veteranhjem i Nordjylland er til stede. Aalborg garnison er landets største og er
repræsenteret i samtlige missioner verden over og på alle hold, idet der altid er
brug for logistikfolk og militærpoliti. Desuden støtter flyvevåbnet med Herculesfly
fra Flyvestation Aalborg, og hjemmeværnet i Nordjylland har p.t. en bevogtningsdeling i Afghanistan.
Formand Jørgen Rasmussen understregede, at vi må omdefinere begrebet veteran. – Alle soldater og civile, der har
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været udsendt i en mission gennem forsvaret, kan regnes som veteran uanset
alder. Man kan sagtens have en veteran
på tyve år.
Veteranhjemmet i Aalborg skal ikke blot
være et tilbud til soldater og civile fra
Aalborg garnison, men også til personel
fra Holstebro og Skive kaserner. Veteranhjemmet bemandes med frivillige husvær-

ter, som på skift skal holde opsyn med huset, der er åbnet døgnet rundt 365 dage
om året. Veteranerne har her fået et fristed, hvor de kan mødes med ligesindede,
se tv, bruge computer, lave mad, træne
og meget mere. Der er endvidere mulighed for at overnatte og få etableret kontakt til professionelle behandlingstilbud.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg åbnede Veteranhjem Aalborg.
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Af seniorsergent M. Gam

Hammeren slog ikke hårdt nok
Fredag morgen den 8. oktober drog
sergent Carsten Hammer Sørensen 1.
militærpolitikompagni, Jørgen Hammer Sørensen boksetræner for bl.a
militærpolitisergenteleverne ved Hærens Logistik Skole og seniorsergent
Mikael Gam, idrætsleder Aalborg Kaserner, af sted mod Jacksonville,
North Carolina, USA for at repræsentere Danmark ved International Military Sports Council (CISM) 53rd World
military boxing championship. Forud
for dette lå længere tids planlægning
og en ansøgning til DMI projektkonto
for støtte til rejsen.
Første stop var et hurtigt fly skifte i København inden kursen gik mod USA. De
næsten ni timer tilbragte vi så i lufter

hen over Atlanten, inden vi landede i Washington hvor vi ”lige” skulle igennem tolden, inden næste flyvetur ventede. Efter en kø der kun er set længere i Fårup
Sommerland kom vi endelig igennem og
videre på vej mod det næste ventende
fly, dog bare for at sidde i flyet endnu én
time inden take off.
Da vi endelig landede i Raligh Durham
i staten North Carolina blev vi straks
modtaget at en repræsentant fra
arrangørerne, som bød velkommen. Der
var tidligere ankommet deltagere fra et
par andre lande, som ventede i USO, et
værested i lufthavnene for soldater på
gennemrejse. Nu stod den på en 2½ times
bustur inden vi ville være fremme ved det
endelig bestemmelsessted, Marine Corps
Base, Camp Lejeune, Jacksonville, North

Træner J. Hammer, bokser C. Hammer, holdleder M. Gam, team support A. Melton
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Carolina, USA. Efter en kort velkomst,
hvor vi fik præsenteret den udpegede
”team support” SSGT Anthony Melton,
USMC blev vi kørt hen til vores tildelte
indkvartering og så endelig en seng efter
næsten 20 timers rejsetid uden længere
pauser. Dagen igennem fik vi ikke andet
end ”flymad”. Ideel hvis man ønsker at gå
en til to vægtklasser ned. Men ikke for en
”kernesund” dansker som undertegnede.
Næste morgen var vi så klar til lørdagens
lette program. De resterende lande var
ankommet i løbet at natten, så vi kunne
gennemføre den officielle velkomst briefing, inden eftermiddagen stod på holdfoto og indøvelse af åbningsceremonien.
Det blev en varm omgang, for på
trods af, at vi var i oktober måned, var
temperaturen alligevel oppe på de 25
grader. Ikke normale forhold efter hvad de
plejer at have, men vi klagede ikke. Sidst
på aftenen blev der lige tid til et smut i
PX’en, for både at fordrive tiden, men også
for at proviantere lidt til aftenhyggen.
Søndag morgen stod på den første
vejning, hvor deltagerne skulle inddeles
i klasserne inden lodtrækningen senere
på dagen. Carsten havde ingen problemer
med at ramme vægten. 200 gram op til
de 69 kg, som skiller inden næste vægtklasse, var mere end nok. Men ikke alle
havde det så let. Der var flere der var i
gang med sjippetovet eller løb iført regntøj m.m. for at smide de sidste få gram
for at kommer ned i vægtklasse.
Kort før middag skulle 68 boksere, for-
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delt i 10 vægtklasser, inddeles efter lodtrækning i de indledende kampe, der allerede skulle starte kl. 1800 samme aften.
Carsten trak en amerikaner i 1. kamp,
som først skulle bokses næste aften. Ikke
den bedste lodtrækning med hjemmepublikum i ryggen, men det var jo bare endnu en oplevelse.
Sidst på eftermiddagen var der så åbningsceremoni på programmet. Under
denne sad der en enlig dansker oppe på
tribunerne og kippede med Dannebrog.
Inger, amerikansk gift og bosat i USA de
sidste 25 år.
Efter indmarchen var deltagerne vidner til et fantastisk eksercits show fra
US NAVY DRILL TEAM. Med præcision i
march og især våbeneksercits viste disse
gutter virkeligt, hvordan man med masser af træning og koncentration kan præstere til det ypperligste.
Inden de første fem kampe skulle bokses
samme aften var der en mindre reception i forlængelse af åbningsceremonien
for indbudte VIP og repræsentanter fra

de deltagende lande. Her blev jeg pludselig kontaktet af endnu en dansk talende kvinde. Det viste sig at være kommandanten for Camp Lejeune, Oberst Lecce s
kone Jean. Hun havde tilbage i 1979 været udvekslingsstudent i Danmark og talte faktisk stadig flot dansk. Ja, sådan er
verden så lille.
Så kom endelig dagen hvor Carsten
skulle i kamp. Kl. 0800 var Carsten på
vægten som den første ved dagens indvejning. Da kampene først startede kl.
1800, var der nogle timer som skulle fordrives inden aftenens kamp.
Præcis kl. 1800 startede aftenens program. Eftersom vi ikke skulle i kamp lige
med det samme, var der tid til at se de
første par kampe inden opvarmningen
forud for vores møde med den amerikanske bokser Samuel Vasquez.
Alle kampene gik tiden ud, så vores forberedelser forløb planmæssigt. Kl. 1915
var det så vores tur, Carsten og hans træner havde i kampens forløb deres egen
interne kommunikation, så min opgave
bestod kort og godt i at holde styr på ti-

den, få stolen ind, skylle tandbeskytterne og få stolen ud af hjørnet igen imellem runderne.
Som forventet kom amerikaneren ud i
et højt tempo og godt båret frem af et arrangeret hjemmepublikum, kom han desværre foran med to point i 1. omgang.
Herfra var det en svær opgave at komme
ind med de pointgivende stød og Carsten
tabte desværre til en, på dagen, bedre
bokser. Men sådan er det jo i boksning,
50% vil altid forlade ringen som taberen.
Efter at have bearbejdet de umiddelbare skuffelser, især for vores amerikanske ven SSGT Melton, så vi resten af aftenens program og glædede os så til de
næste dages oplevelser. For Carsten betød det jo at han ingen indvejninger og
striks diæt havde at overholde. Så det
blev nok til et par tanker om mad her i
burgernes hjemland.
De efterfølgende dage stod herefter i
turismens tegn og vores team supporter havde ”lånt” konens bil så han kunne vise os rundt i området. Det viste sig,

FRIHED FINDES I NÆRHEDEN

Tid til frihed?
Bliv FRIKUNDE
- og få kontante fordele
Hvis du samler dine bankforretninger i
Nørresundby Bank, kan du blive
FRIKUNDE og dermed opnå rabat på en
lang række af bankens serviceydelser.
Kontakt din lokale afdeling af Nørresundby Bank og aftal tid til
personlig rådgivning, hvor du kan høre mere om FRIKUNDE.
Du kan læse mere om alle fordelene på www.frikunde.dk.
NØRRESUNDBY BANK · Torvet 4 · 9400 Nørresundby · Tel. 98 70 33 33
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Carsten Hammer under indmarch til åbningsceremonien.
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at der ikke kun var denne ene ”kaserne”.
Der var hele tre andre ”camps” rundt omkring Jacksonville, NC. Størrelsen på disse varierede en del, men med Camp Lejeune som den klart største.
Derudover var der alle de tilhørende
beboelseskvarterer for soldaterne og deres familier, som udgjorde en stor del af
selve byens bebyggelse. Var det ikke for
de godt 70.000 USMC soldater med familier, var der nok ikke meget by tilbage.
Vi kom også forbi mindeparken for de
faldne amerikanske soldater under Vietnam krigen, angrebet på USMC barracks
i Beirut den 23. oktober 1983, hvor 241
amerikanske soldater mistede livet og
mindestedet for angrebet på World Trade Center.
Man blev meget berørt af den nationalfølelse og den respekt der er for de faldne. Alle tre mindesteder var samlet i et
smukt grønt område tæt på lejren.
Fredag var det så dagen hvor vi skulle
have det helt store kulturelle indblik i hvad
amerikanerne fordriver tiden med i North
Carolina.
For chiefs of missions (føreren for de
repræsenterede lande) var der planlagt
en frokost ved den nærtliggende fiskeby, inden de stødte til i det lokale mall
(indkøbscenter) hvor boksere og trænere allerede var.
Herefter gik turen til Coastal Plains Raceway Park, hvor aftensmaden blev indtages på ægte amerikansk vis, inden aftenens NASCAR og DRAGSTER RACE gik i
gang. Som noget specielt for CISM deltagerne og til stor glæde for de lokale tilskuere, blev mange af bilerne kørt frem
foran tribunerne og vi fik alle mulighed
for at komme ned og tale med kørerne
samt tage billeder helt tæt på. Ikke noget de gjort normalt.
Efter en lang dag returnerede hele flokken til Camp Lejeune godt trætte og mættede med oplevelser fra en rigtig spænende dag.

Lokale fik for første gang adgang til banen og kørerne.
”vandbærer” og viste her hvad mottoet for CISM er: Friendship through sport.
Da finalerne var overstået og medaljerne
fordelt, stod aftenen på stævnets sidste
store arrangement afslutningsceremonien. Her var der ikke sparet på kalorierne og alle kunne nyde godt af den lækre
mad og de forskellige drikkevarer.
Desværre havde vi en afrejse allerede
kl. 05.30 næste morgen at tænke på, så
der blev holdt godt igen med de våde

varer. Søndag morgen tog vi så afsked
med mange nye venner og rejste hjem
med masser af oplevelser og et løfte til
hinanden om, at vi vil med til næste års
5th CISM Military World Games i Brasilien.
Til den tid er det så alle militære sportsgrene, der er samlet i ét stævne, et slags
militær OL, forud for de ”rigtige” Olympiske Lege.
Se mere om CISM på www.cism-milsport.org

Lørdagen stod i finalernes tegn og her var
der virkelig flot boksning. Vi var ”repræsenteret” i det irske hjørne, som havde
spurgte om hjælp. Jørgen var med som
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Sanitetskompagniet
klar til ISAF Hold 11
Sanitetskompagniet/1. Logistikbataljon udsender for første gang en hel
deling fra stående reaktionsstyrke
(SRS). De fleste af delingens soldater har tidligere været udsendt – men
baggrunden er vidt forskellig.
Nogle har flere udsendelser med sanitet
bag sig mens andre har en baggrund fra
kamptropperne.
Soldaterne har både været i KFOR og
ISAF og en enkelt i SFOR og UNPROFOR,
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hvilket giver en rigtig fin blanding af soldater med forskellige kompetencer som
er med til at trække delingens niveau op.
SANDEL ISAF 11 tegner generelt til at blive et rigtig godt hold.
Noget af uddannelsen som sanitetssoldat foregår ”ude af huset” og dele af den
tjeneste er beskrevet i de følgende afsnit.
Praktik
Flere af sanitetssoldaterne har undervejs
i uddannelsen været i hospitalspraktik. I

skrivende stund har vi soldater i praktik
i Viborg og Randers.
Generelt gøres der meget ud af at lave
så realistiske patienter og scenarier som
muligt, når sanitetssoldaterne skal trænes, omend der ikke er noget der kan
erstatte den ægte vare. Derfor er praktikopholdene særdeles relevante, og soldaterne lærer utrolig meget af det.
I Randers følger soldaten arbejdet på
en anæstesiafdeling og i Viborg arbejdes
der i skadestuen. Personalet på hospitalerne er glade for at få ”praktikanter”
fra Forsvaret.
Soldaterne er meget motiverede og vil
gerne lære så meget som muligt, på den
relativt korte tid de er der. Soldaterne
har ofte en lidt anden indgangsvinkel til
tingene end det faste personel og det
kan virke som et friskt pust i hverdagen.
Praktikstederne har ytret ønske om få
yderligere kendskab til den uddannelse
soldaterne modtager fra Forsvarets side
og de vilkår vi arbejder under i missions-
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Overlæge Emmertsen giver instruks til soldaterne.

områderne. Der er planer om et besøg
på kasernen, men det er endnu under
udarbejdelse.
Forsøgscentret i Foulum.
Hærens Logistikskole afholder de vigtigste kurser i uddannelsen af sanitetsman-

i deres sygehjælpertasker og på ambulancerne i Afghanistan.
Undervejs begrænses soldaterne i brugen af materiel og lærer derved at løse
samme behandlingsopgaver, ved at benytte det materiel de har til rådighed selv om det måske ikke ville være deres
førstevalg.
Tempoet i behandlingerne er ligeledes
et fokusområde og soldaterne træner i
at udføre procedurerne, så hurtigt som
muligt uden at gå på kompromis med behandlingen.
Dagene i Foulum er essentielle for sanitetssoldaternes virke i den skarpe ende
og tilbagemeldingerne fra tidligere hold,
viser med alt tydelighed, at det er den
del af hele uddannelsen, der bliver vægtet højest.
Forløbet klæder soldaterne rigtig godt
på til indsættelsen i missionen og giver
en vished om, at meget kritiske patienter, stadig har en mulighed for at blive
reddet hvis man anvender de lærte teknikker og procedurer.
Det skal for en god ordens skyld nævnes, at hele forløbet i Foulum foregår under meget ordnede og sobre forhold med
tilstedeværelse af både læger og dyrlæger.

den. Ambulancemandskurset er et af dem
og to hele dage foregår på forsøgscentret i Foulum.
På levende grise, lærer sanitetssoldaterne at standse forskellige typer af blødninger. Som udgangspunkt benytter soldaterne det materiel, de har til rådighed

Redaktionen, Idrætsforeningen og
Soldaterforeningen ønsker læserne en
rigtig god jul samt et rigtig godt
og lykkebringende
nytår
TRÆNSOLDATEN nr. 4 • 2010
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Af coach Thaarup.

Officererne
genvandt
Elefanten
Fredag den 17. november var det efter
flere års pause blevet tid til at genoplive en gammel tradition ved Trænregimentet: Kampen om Elefanten.
Kampen er en fodbolddyst imellem sergentgruppen og officersgruppen ved TRR,
en tradition der startede i 1983 og hvor
statistikken, endnu, hælder til sergenternes fordel.
SSG Bo Lassen og PL Michael Gram havde
taget initiativet til at få arrangeret denne
kamp og dermed få genoplivet den gamle tradition om håneretten.
Vinderholdet bestod af officerer fra hhv.
HLS, 1 LOGBTN og 2 UDDBTN i aldersgruppen 26 år til KN V.S. Madsen, mens de igræsset-bidende, ildsprudende, unge og
talentfulde sergenter fra 1 LOGBTN og 2
UDDBTN havde en gennemsnitsalder på
21 år, stærkt trukket op af Blankensteiner på mål.
Uden brug af iltapparater
Det lå fra starten i kortene, at officererne, uden brug af iltapparater og hjertestarter, var chanceløse. Ingen havde

På billedet ses den spillende manager PL Michael Gram, der får overrakt Elefanten af
den detroniserede mester fra sergentgruppen, SSG Bo Lassen.

forestillet sig, at der ville stå 11 officerer tilbage på banen efter 60 minutters
hård kamp mod de veltrænede sergenter
på den regnvåde bane.
Officererne stillede med noget nær
stærkeste og eneste mulige opstilling
støttet af slagkraftig reserve, som coach
Thaarup dog valgte ikke at indsætte – fordi man på VUT-1 lærer kun at indsætte reserven, hvis modstanderen er ved at bryde igennem forsvarslinjen, hvilket aldrig
blev tilfældet … og fordi reserverne ikke
havde fodboldstøvler på!
I løbet af få minutter, efter få korte
sprint fra de fleste af officererne, blev
det tydeligt at coachens taktik om at lade
bolden lave arbejdet, var nøglen til sejr
– der var simpelthen ikke luft til andet.
Sergenterne, der blev guidet og styret
af indpisker og træner SSG Lassen, virkede rådvilde og febrilske over officerernes
overlegenhed og snilde, hvilket udløste
en masse enkeltmandspræstationer, der
aldrig rigtig blev til nogen alvorlig trussel
for officererne.

30 %. Begge i officerernes favør. Ingen
udvisninger eller besvimelser.
En stor fodbolddag for officererne blev
fuldendt med scoringer af hhv. PL M.Ø.
Larsen, der fra en spids vinkel sparkede bolden ind under Blankensteiner, og
kaptajn Anders Plenge, der med et suverænt veltilrettelagt og gennemført vristspark snød alt og alle, ved at sparke bolden hele 20 meter, og så endda helt op
i krogen, uden chancer for sergenternes
velspillende målmand.
Elefanten var dermed så godt som sikker tilbage på hylden hos officererne efter
ikke mindre end syv års fravær. Dog lykkedes det SG Thorup at reducere til 2-1,
som også blev kampens resultat.
Tak for en god og tilnærmelsesvis fair
kamp. Jeg er sikker på, at alle officererne ser frem til at give sergenterne revanche til næste år. En god gammel tradition
er genoplivet - bak op omkring den igen
til næste år!

Flot mål
Lidt objektiv kampstatistik: Skud på mål
syv mod tre og boldbesiddelse var ca. 70-
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Travlhed i bestyrelsen
Udnævnelse til seniorsergent:
Pr. 26. november 2010.
SSG Steen Absalon

Pr. formand
10. december
2010:
Af
Bent
Frisk.

SSG Casper Skouboe Olesen
SSG Sten
Sørensen
Foråret
erGeorg
kommet.
Det betyder travl-

hed i bestyrelsen. Den sidste indsats,
Udnævnelse
til oversergent:
inden
vort årlige
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Pr.
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i gang. Vi har i 2010:
år kontakt til over
OS
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Sand
Hadley
1800 jubilarer, så viPrestage
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OS Kim Bjerggaard Pedersen
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frem til - et stort fremmøde som
OS Thomas Andersen
tidligere
år.
OS Claus Svendsen
Igen i år har vi fornøjelsen af at kunChristian Grøntved Andersen
neOSpræsentere
Prinsens Musikkorps, der
OS Kenneth Mølgaard Jørgensen
i gymnastiksalen vil underholde os inOS Erik Møller Madsen
den middagen.
Bestyrelsen forsøger hele tiden at udUdnævnelse til sergent:
brede kendskabet til foreningen, derfor
Pr. 22 OKT 2010
har vi i år valgt at medsende foreningens
SG Thomas Larsen
blad til alle de jubilarer, vi har fundet.
SG Morten Østerberg Kristensen
AKIF
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Dervedvar
håber
vi på,den
at give
nogle af de
SG Henrik Jürgensen
2008
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OKS
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har fået dig meldt

ind i soldaterforeningen, så benyt dig
at muligheden. Betaler du kontingentet på kr. 125,- sammen med tilmeldingen til jubilarstævnet, kommer du med
til medlemspris.
Husk at komme i god tid, da der kan
opstå kø ved registreringen på soldaterhjemmet. Tingene har det med at trække
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når man
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OKS-1 Arne Lauritsen
25 års jubilæum:
Selv om vi har kontakt til over 1.800
OKS-1 Jesper Asmund Hansen
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ASS Trine Winther
ker, vi er jo kun mennesker. Skulle du
Køredommer Hans Ole Campolin
Pr. 15. november 2010:
derfor kende en gammel trænsoldat, der
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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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Generalforsamlingen 2010
Lørdag den 13. november afholdt foreningen sin årlige generalforsamling.
Det var en generalforsamling uden de store sværdslag og ikke engang et forslag om
en kontingentforhøjelse bragte en debat
frem. Foreningens kontingent stiger med
kr. 25,- til et årligt kontingent på kr. 150,-.
På generalforsamlingen blev der valgt

to nye ansigter til bestyrelsen. To bestyrelsesmedlemmer havde valgt ikke at genopstille, da de nu følte, at de havde aftjent deres ”værnepligt” i foreningen. De
to har tilsammen også lagt 58 år i soldaterforeningens bestyrelse, så man kan i
den sag godt give dem ret.
To nye blev som skrevet valgt ind i bestyrelsen. Et varmt velkommen skal lyde

til Major Per Schou Rasmussen og Seniorsergent Søren Niemand. Begge er tjenestegørende på kasernen til daglig, og vi
får således styrket kontakten til regimentet ved disse to valg. Vi vil i næste nummer af Trænsoldaten bringe en oversigt
over den samlede bestyrelse, da denne
ikke bliver konstitueret før bladet er udkommet.

To profiler siger farvel
Bestyrelsen har vidst det længe, og på generalforsamlingen blev det officielt, at to markante profiler i bestyrelsen sagde tak for
tjenesten. Jørn Reimers-Jessen og Verner Nielsen valgte efter rigtig mange år at træde ud.
Jørn har deltaget siden 1974 og var med til at starte lokalafdelingen (den senere Hovedafdeling) op i Aalborg. Han var lokalafdelingens første formand og var bl.a foreningens sekretær gennem 14 år. Jørn har modtaget flere erkendtligheder for sit arbejde bl.a fra Danske Soldaterforeninger Landsråd og Norske Trenregiments Soldatforening. I 2007 blev Jørn æresmedlem af Jyske
Trænregiments Soldaterforening.
Lokalafdeling
Jørn Reimers-Jessen
			
			

080372 - 210373
210373 - 210274
210274 - 101174		

Formand
Næstformand
Bestyrelsesmedlem

Hovedafdeling
Jørn Reimers-Jessen
			
			
			
			
			
			
			
			
		

101174 - 250275		
250275 - 041175
041175 - 131178		
131178 - 061180
061180 - 261092
261092 - 161093
161093 - 221197
221197 - 061199
061199 - 111106
111106 - 131110

Bestyrelsesmedlem
Revisor
Bestyrelsessuppleant / Revisor
Revisor
Sekretær
Næstformand
Bestyrelsesmedlem
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsessuppleant

Jørn Reimers-Jessen.
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Verner blev valgt ind i bestyrelsen i 1990 som bestyrelsessuppleant. I 1992 blev Verner foreningens fanebærer, et hverv han fortsætter med i fremtiden, når tiden tillader dette.
Verner modtog på årets sidste dag i 2009 Danmarks Samfundets erkendtlighed for sin indsat som fanebærer i 18 år. Verner slipper ikke soldaterforeningsarbejdet helt, da han stadig er sekretær i Folk og forsvar.
Verner Nielsen			
				
				
				

201090
261092
161093
061199

-

261092
161093
061199
131010

Bestyrelsessuppleant
Bestyrelsesmedlem / Fanebærer
Bestyrelsessuppleant / Fanebærer
Sekretær / Fanebærer

Til jer begge skal der fra bestyrelsen lyde en kæmpe tak for jeres indsats
gennem alle disse år.

Verner Nielsen.

Efterlysning:
Jubilarstævnet 2010
nærmer sig.
Egon Bak fra Viborg forsøger at finde 50 års jubilarer
(indkaldt 1961).
Kender du gamle kammerater fra netop denne årgang
er du meget velkommen til
at kontakte Egon på.
Telefon 8662 8767 eller
mail E.KJ.B@YOUMAIL.DK
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Garnisonens frisørsalon
Frisørerne på Nørre Uttrup Torv har en filial på Aalborg Kaserner, hvor de
er til rådighed for kasernernes personel. Der er åbent hver

onsdag fra kl. 09.00 - 16.00

Det er nødvendigt at bestille tid på nedennævnte lokalnummer, idet salonen kun er
bemandet, hvis man forud har aftalt en tid.

Alt personel på Aalborg
Kaserner er velkommen i
salonen i bygning 8
på Nørre Uttrup Kaserne.
Der kan bestilles tid tirsdag til
fredag fra kl 0900 - 1730
på lokal 7186.

Topklipning til
bundpriser
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Aurich Kaserne

Den Danske Brigade i Tyskland
TRÆNSOLDATEN bringer her sidste afsnit om Brigaden og Aurich Kaserne. Af pens. major Palle Olesen.
Så snart de indgåede kontrakter var
Generalforsamlingen
godkendte
L ø r da gogdunderskrevet,
e n 13. n ove
gik 6.
mb
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mes”værnepligt”
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harblev
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se
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bestyrelse,
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sag mand
godtoggive
var
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åben i perioden fra 8. juni til 10.
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i perioder
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garnii bestyrelsen.
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soner
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skift.til
I hver
Major
lejrperiode
Per udlagdes
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2
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kontakten
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regimentet ved disse
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to valg. Vi vil
Kostforplejningen
under de
i næste
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af Trænsoldaten
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en overog
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sketeikke
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det
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sport
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T at
o dyrke p
ro
f i lbadeliv,
e r ogsåi
at øve feltmæssig underbringelse i telt,
øve stabskompagniernes køkkengrupper
i madlavning på feltkogegrej og at øve
småstyrkers kamp. Alt som træning forud for større samlede øvelser eller udlægning i skydeterræn.
I perioder var der omkring 65 tyske arbejdere udstationeret fra kommandant-
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skabet på Aurich kaserne til støtte for
enhederne i træningslejren på Langeoog.
Langeoog var under Napoleonskrigene en berygtet smuglerø. Napoleon havde deklareret en såkaldt kontinentalblokade den 21. november 1806, hvor den
franske kejsers mål var at lukke hele det
europæiske kontinent af for handel med
briterne og derved tvinge England i knæ
ved økonomisk krigsførelse.
Den tidligere danske ø Helgoland (helligt land) blev en vigtig brik i det spil.
Helgoland er beliggende 50 km nord for
Langeoog og 100 km syd for Rømø. Helgoland var dansk fra 1714, men i 1807 besatte Storbritannien øen og som eneste
danske besiddelse måtte øen afstås til
britisk styre ved freden i Kiel den 14. januar 1814.
Helgoland havde en ideel beliggenhed
som udgangspunkt for englænderne til at
omgå kejser Napoleon Bonapartes blokade og fra øen gennemførte englænderne omfattende smuglerier og handel til
de østfrisiske øer Borkum, Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog, Spiekeroog og
Wangerooge.
De over 200 udstationerede franske
soldater alene på Langeoog kunne ikke
dæmme op for engelske varers landing
eller tyske varers afskibning, ikke mindst
på grund af øboernes eminente håndtering af små både og detailkendskab til tidevand og lokale strømforhold.
Englænderen byttede i 1890 den 1,7
km² store Helgoland med tyskerne for
deres 1658 km² store afrikanske koloniø
Zanzibar. Efter Anden Verdenskrig blev
Helgoland igen besat af britiske tropper,
der brugte øen som et ideelt beliggende sprængningsområde og bombemål for
engelske piloters fortsatte kamptræning,
øvelser der samtidig havde til formål at
slanke de store ammunitionslagre fra krigens tid.

Den 18. april 1947 forsøgte englænderne at sprænge hele den røde sandstensø
i luften, der stejlt hæver sig 60 m over havet. Englænderne gravede dybe tunneller
i de stejle klippevægge og anbragte oprømmet ammunition i form af miner, torpedoer og ukurant ammunition svarende
til 6700 tons sprængstof. Der skabtes således den største ikke-atom eksplosion i
verdenshistorien. Til sammenligning havde a-bomben over Hiroshima en sprængkraft svarende til 13.000 tons TNT (trinitrotoluen). Helgoland ligger der dog
stadig. Den lokale befolkning var blevet
evakueret og anbragt forskellige steder
i Tyskland, men fik i 1952 lov til at vende tilbage.
På Langeoog byggede det tyske kloster
i Loccum ved Hannover i 1885 et kursted.
Dette Langeoogs første kursted var alene
forbeholdt præster, lærere og officerer,
der her kunne tilbydes en helkur. Kurstedet drives stadig og nu er, så vidt jeg ved,
også andre personelgrupper velkomne!
Tyskerne benyttede under krigen flere af de frisiske øer som udgangspunkt
for flyangrebene mod England. I august
1941 lod tyskerne et antal russiske krigsfanger overføre til Langeoog, hvor disse under umenneskelige forhold på det
nærmeste støbte øen om til et stort Luftwaffenstützpunkt.
Tyskerne har siden rejst et Russenfriedhof på Langeoog med 113 navne indgraveret i granit til minde om de russiske
krigsfanger der omkom under opholdet i
arbejdslejren. Som den eneste er soldat
Nikolaj Kurilow afbilledet ved mindesmærket. Det skete på foranledning af hans
enke, der så sent som i 1981 fandt frem
til ægtemandens sidste hvilested og besøgte stedet under stor opmærksomhed.
Mange danske brigadesoldater har sejlet den lille times tid fra Bensersiel, der
ligger på fastlandet, 35 kilometer nord-
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vest for Jever og herfra over til øen Langeoog og videre fra havnen med tog til
det danske Leave Center.
Langeoogs jernbane har en skinnestrækning på 2,5 km og er et smalsporstog med en skinnevidde på 1000 mm mod
vores normaljernbanespor med 1435 mm
skinnevidde.
Jernbanen blev anlagt i 1901 på foranledning af kloster Loccum og gik dengang
fra havnen til klostrets nyopførte kurhospital på øen og var oprindelig hestetrukket. Toget benyttedes også dengang af
mange turister og kurgæster, fortrinsvis
fra det bedre borgerskab. En stormflod i
1936 kappede imidlertid ca. 1 km af sporlængden og banen blev først i 1939 genåbnet, nu med lokomotiv som trækkraft
og på en reduceret skinnestrækning til
de nuværende 2,5 km.
I perioden 1946–50 var der på Langeoog
placeret en stor børnekoloni for forældreløse og traumatiserede tyske krigsbørn.
Ca. 13 000 børn er her blevet undersøgt
og behandlet med en sådan grundighed
og omhyggelig registrering, at man den
dag i dag fra lægefaglig side trækker på
die Langeoog- Studie.
De danske brigadesoldater har måske
nynnet eller sunget med på den dengang
blandt soldater meget populære melodi
Lili Marleen under deres weekendferie eller træningsophold på Langeoog, uden at
vide at den smukke sangerinde havde hus
og boede på øen i lange perioder.
Lale Andersen blev født i 1905 i Bremerhafen og er egentlig døbt Liese-Lotte Helene Berta Bunnenberg.

Lale rejste i 1929
til Berlin, hvor hun uddannede sig til skuespiller på Deutsches Theater.
Hun foretrak imidlertid at optræde på
de små kabaretscener. I 1938 optrådte
hun på Kabarett der Komiker i Berlin hvor
hun traf komponisten Norbert Schultze,
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som netop havde omskrevet en god melodi med tekst fra første verdenskrig af
Hans Leip. Lale Andersen indsang i 1939
Lili Marleen på plade, der dog først slog
an to år senere, da Soldatensender
Belgrad afspillede melodien flere gange om dagen.
Radio Belgrad var en tysk militærradio i
det besatte Jugoslavien, der startede sine
udsendelser i 1941. Senderen var så kraftig, at alle nationers soldater kunne høre
den i hele Europa og Nordafrika med. Radio Belgrad er gået over i historien ved at
gøre sangen Lili Marleen verdensberømt.
Radioen blev ledet af løjtnant KarlHeinz Reintgen, der havde en kammerat
i Afrikakorpset som tillige med andre soldater i korpset var blevet meget begejstret for den dengang ukendte melodi og
tekst. Kammeraten sendte pladen til Løjtnant Reintgen og den 18. august 1941 blev
Lale Andersens indspilning af Lili Marleen sendt første gang fra Radio Belgrad.
Generalfeltmarskal Erwin Rommel syntes så godt om Lale Andersons fortolkning af melodi og tekst, at han bad Radio
Belgrad om at afspille pladen som en fast
bestanddel af udsendelserne. Da melodien indeholder en tappenstreg, afspillede
Radio Belgrad pladen som afslutning på
sine udsendelser hver aften kl. 21:55. Sangen blev Soldatensender Belgrads kendingsmelodi.
Radio Belgrad blev også aflyttet af de
britiske soldater fra the Eighth Army, der
straks tog den iørefaldende melodi til sig
og fik sat en engelsk tekst på som ligger meget tæt op ad den tyske. Sangerinden på den engelske version var Marlene Dietrich.
Både i den tyske, den engelske og andre nationers version af teksten er Lili
Marléen sangen om den ulykkelige pige,
der under gadelygten ved kaserneporten forgæves venter på sin elskede, der
er sendt til fronten.
Den ”officielle” danske tekst er gjort
til en sømandsvise. Der findes imidlertid
også en anden dansk tekst til melodien,
trykt i et illegalt modstandsblad, hvor Lili
Marleen aldeles ikke fremstår som den
romantiske soldaterpige.
Lale Andersen døde den 29. august
1972. Hun er begravet på sin elskede ø

Langeoog, der var hendes hjem gennem
mange år og hvor beboerne den dag i
dag ærer hendes minde. På hundredeårsdagen for hendes fødsel, lod øboerne rejse en flot bronzeskulptur af hende. Lale Andersen hus er i dag indrettet
som café med minder fra hendes begivenhedsrige liv.

Udenfor kasernen staar en Tyskertøs,
hun er baade grim og har en skrue løs.
Hun står der og venter kun på en
Med en grøn kasket og skæve Ben
det er en tysk soldat,
det er en tysk soldat
Modstandskamp udgave, vers 1 af 7

Tappenstreg, Zapfen und streich, der
afspilles i melodien Lili Marleen er en
gammel europæisk militær ceremoni med
musikledsagelse, der kan føres tilbage til
midten af 1700- tallet.
Under regiments-musikkens og vagtholdets aftenmarch gennem garnisonsbyens gader, opsøgte kommandoet de
steder hvor soldaten nød øl og snakkede med damer.
Kommandoet gjorde holdt og den vagthavende sergent entrede stedet, eskorteret af to bevæbnede soldater, alt imens
tappenstreg lod sig høre uden for.
Sergenten slog tappen fast i øltønden,
eller han slog en kridtstreg hen over spunsen som segl eller et tegn på, at øltønden ikke måtte åbnes mere den aften.
Ceremonien blev også anvendt i danske garnisonsbyer for derved at formane soldaten hjem fra ølstuer og marketenderiers fristelser til eget kvarter eller
kaserne for en god nats søvn, således at
han var klar på kompagniets stilleplads
næste morgen kl. 0700 til kontrol af påklædning og udrustning.
På daværende tidspunkt var der kun en
enkelt ølstue i Jomfru Ane Gade!

Palle Olesen
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Bestyrelsen har vidst det længe, og på generalforsamlingen blev det officielt, at to markante profiler i
bestyrelsen sagde tak for tjenesten. Jørn Reimers-Jessen og Verner Nielsen valgte efter rigtig mange år at
træde ud.
Jørn har deltaget siden 1974 og var med til at starte lokalafdelingen (den senere Hovedafdeling) op i Aalborg.
Han var lokalafdelingens første formand og var bl.a foreningens sekretær gennem 14 år. Jørn har modtaget
flere erkendtligheder for sit arbejde bl.a fra Danske Soldaterforeninger Landsråd og Norske Trenregiments
Soldatforening. I 2007 blev Jørn æresmedlem af Jyske Trænregiments Soldaterforening.
Lokalafdeling
Jørn Reimers-Jessen
080372 - 210373
Formand
210373 - 210274
Næstformand
210274 - 101174
Bestyrelsesmedlem
Hovedafdeling
Jørn Reimers-Jessen

		

101174
250275
041175
131178
061180
261092
161093
221197
061199
111106 - 131110

-

250275
Bestyrelsesmedlem
041175
Revisor
131178
Bestyrelsessuppleant / Revisor
061180
Revisor
261092
Sekretær
161093
Næstformand
221197
Bestyrelsesmedlem
061199
Sekretær
111106
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsessuppleant

Verner blev valgt ind i bestyrelsen i 1990 som bestyrelsessuppleant. I 1992 blev Verner foreningens
fanebærer, et hverv han fortsætter med i fremtiden, når tiden tillader dette.
Verner modtog på årets sidste dag i 2009 Danmarks Samfundets erkendtlighed for sin indsat som fanebærer
18 år. Verner slipper ikke soldaterforeningsarbejdet helt da han stadig er sekretær i Folk og forsvar.
Verner Nielsen

201090
261092
161093
061199

-

261092
161093
061199
131010

Bestyrelsessuppleant
Bestyrelsesmedlem / Fanebærer
Bestyrelsessuppleant / Fanebærer
Sekretær / Fanebærer

Til jer begge skal der fra bestyrelsen lyde et kæmpe tak for jeres indsats i gennem alle disse år.

Efterlysning:

Jubilarstævnet 2010 nærmer sig.
Egon Bak fra Viborg forsøger at finde 50 års jubilarer (indkaldt 1961)
Kender du gamle kammerater fra netop denne årgang er du meget velkommen til at kontakte Egon på.
Telefon 8662 8767 eller mail E.KJ.B@YOUMAIL.DK

