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11 tøndringer
gør tjeneste i
Afghanistan
HJEMMEFRA: Det er

Endelig hjemme igen. Familien Lauridsen nyder at være en hel familie igen efter Lars Peter Lauridsen har været udstationeret seks
måneder som soldat. Her er det lille Marie på 14 måneder, børnene Mikkel og Mads, Hanne Lauridsen og Lars Peter Lauridsen.
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støvet, fremmed og
farligt. Alligevel sætter
soldaterne livet på spil
for Danmark i Afghanistan. 11 soldater fra
Tønder Kommune er i
øjeblikket i området.

svært at sove om natten. Soldaterne skal samtidig stå til
rådighed syv dage om ugen,
mens de er dernede, så det er
bestemt meget krævende,
forklarer Allan Poulsen, chefsergent, der selv har været
tre gange i Afghanistan.
– Jeg har virkelig stor respekt for de mænd, der er
dernede. Og der er ingen tvivl
om, at det er stærke mænd,
der kommer hjem.

Af Janne Bennike-Sorgenfri
Tlf. 7211 4060, jbs@jv.dk

Løn som fortjent

TØNDER: Flere end 2000
danske soldater bliver hvert
år udstationeret i udlandet.
Typisk gør de tjeneste i Afghanistan, Kosovo og Irak,
men derudover har Danmark
også fredsbevarende styrker
andre steder i verden.
En opgørelse fra Forsvarets Personelafdeling viser, at
11 soldater fra alle egne af
Tønder Kommune er udstationeret i det hårdtprøvede
krigshærgede land netop nu.
En håndfuld soldater - deriblandt Lars Peter Lauridsen
fra Højer er netop kommet
hjem fra seks måneders udstationering.
– Det er ingen dans på roser at være udstationeret. Soldaterne lever under meget
primitive forhold. Det er støvet, varmt, og på grund af forholdene er det nogle gange

Soldaternes løn er et af de omdiskuterede emner, som
jævnligt er oppe at vende politisk.
– Soldaterne ved aldrig,
hvad der venter dem, når de
bevæger sig uden for lejren.
Og jeg synes bestemt ikke,
lønnen er høj i forhold til,
hvad de er udsat for, siger Allan Poulsen.
– Ifølge hans oplysninger
tjener en konstabel – den
gruppe, der er flest af udlandet, cirka 34.000 kroner om
måneden. Hertil kommer et
ekstra tillæg på cirka 10.000
kroner, som man kan få udbetalt for de fridage, man ellers
ville være berettiget til. Det
tillæg kan soldaten vælge enten at få udbetalt eller holde
fridagene i stedet for.
I den tunge ende tjener en
oberst cirka 80.000 kroner
om måneden.

Når ikke Lars Peter
Lauridsen er udstationeret, er han tilknyttet stabskompagniet på Haderslev
Kaserne.
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Det er værst, hvis jeg ved, han skal ud at køre i
området, og jeg så ikke hører fra ham i længere
tid. Så har jeg flere gange spekuleret over, om der
er sket noget.
Hanne Lauridsen, gift med Lars Peter.

ker i Afghanistan.
– Mens jeg arbejder, skubber jeg ligesom savnet fra
mig. Det er værre, når vi har
fri, og jeg sidder og ser på
billeder af familien. Så er afsavnet det værste, erkender
Lars Peter Lauridsen.
– Omvendt er jeg også
drevet af eventyrlyst. Og så
vil jeg selvfølgelig gerne afprøve de evner, jeg nu har.
Og jeg har nu engang sagt a,
så må jeg også sige b. Og jeg
føler selv, at jeg udvikler

mig, og at vores parforhold i
sidste ende kommer styrket
ud af disse lange perioder,
hvor jeg er væk.

Fokus på familien
Selv om Hanne ikke ønsker
at opleve flere udstationeringer og mener, at der er lige
så mange minusser som
plusser ved mandens udstationering, er der dog en ting,
hun hæfter sig ved.
– Der er kommet mere
mand hjem, hver gang han

har været ude i lang tid. Han
har mere selvtillid.
– Samtidig bliver jeg også
bekræftet i, at jeg sagtens
kan klare mig selv. Jeg får en
hverdag til at fungere med
tre børn. Det, synes jeg, faktisk er lidt af en præstation.
Mange siger tit til mig: Hvordan kan du dog klare det?
Lars Peter føler til gengæld, når han endelig kommer hjem, at der er mere fokus på familien.
– Jeg er hundrede procent

til stede og er der for min familie, når jeg kommer hjem.
Netop fordi jeg har været
væk så længe, har jeg ikke
noget behov for at have tusind andre ting at tage mig
til. Familien er det vigtigste.
Selv om familien er det
vigtigste, afviser han ikke, at
han skal af sted igen. Selv
regner han med, at der går
tre år. Men Hanne bryder
ind.
– Der må gerne gå mindst
fem år. Mindst.

Danske soldater I Helmand-provinsen.
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