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Officerernes grund- og videreuddannelser er ikke 
længere hvad de var. Er man forstokket, hvis ikke man 
bryder ud i spontan jubel? 

Ophavsmændenes argumenter om nødvendig udvik-
ling har virket hule - de danske officersuddannelser 
var jo allerede både bedre og billigere end de fleste 
NATO-landes.

Sandheden er jo desværre, at man har forsøgt at 
lappe på noget, der ikke var gået i stykker. Ikke for at 
skabe bedre eller mere tidssvarende uddannelser - 
men alene for at opnå et stort provenu. 

DE NYE UDDANNELSER: Grunduddannelsen er blevet 
til en diplomuddannelse på samme uddannelsesniveau 
som den adgangsgivende bacheloruddannelse. Vide-
reuddannelserne er modulariseret og synes ikke, som 
forudsat, at fremme officerens muligheder uden for 
Forsvaret. Det første trin på officersskolerne giver ikke 
merit, og den afsluttende Masteruddannelse er med 
rent militært indhold. 

Også vilkårene er ændret afgørende. Eleverne får for-
melt set tjenestefrihed under tilstedeværelsesmoduler-
ne, og de får betalt udgifterne til rejserne mellem skole 
og tjenestested – men selve rejsen skal foregå i fritiden. 
Er det urimeligt? Nogen vil nok hævde, at det stadig er 
bedre vilkår end de, der tilbydes i mange civile virk-
somheder. Men med til regnestykket hører blot også, at 
officererne oftest har en krævende ledelsesfunktion, og 
at modulerne skal gennemføres ved siden af havende 
tjeneste - i skarp konkurrence med beredskabskrav, 
øvelser og missioner.

HVERVEKAMPAGNEN: Der har fra starten været 
udtrykt stor skepsis over for forudsætningerne, også 
i Forsvarets egen undersøgelse af hvervegrundlaget. 
Hvad skulle få en bachelor til at forlade en kandidatud-
dannelse til fordel for en diplomuddannelse?

Angiveligt har man foreløbigt kun modtaget cirka 40 
pct. af det ønskede antal ansøgninger. Ud over at den 
hidtidige kampagne måske ikke har haft den ønskede 
appel, kunne noget også tyde på, at potentielle ansøge-
re afstår fra at søge, fordi de ikke kan få tilfredsstillen-
de information om tjenestevilkårene. 

AFGANGEN FRA GRUNDOFFICERSUDDANNELSEN: 
Den ændrede forudsætning, hvorefter en langt større 
andel af eleverne end først tilsigtet, kan være overser-
genter med en akademiuddannelse i rygsækken, syntes 
at have trange kår. Karrieremuligheder ud over kap-
tajnsgraden er jo ikke specielt synlige, så livslønnen og 
udsigten til at opnå en geografisk stabilitet vil nok være 
mere sikker ved at blive i sergentgruppen. 

Det er nok desværre også et spinkelt håb, at til-
strækkeligt mange egnede ansøgere vil melde sig, når 
hvervningen nu angiveligt skulle gå ind i en ny fase, 
hvor der i reklamerne vises en mere operativ side af 
Forsvaret. Men det er et meget mere skræmmende al-

ternativ, hvis man i stedet reducerer adgangskravene 
for at kunne præstere en succes.

Gennemsnitligt har cirka 10 pct. af eleverne på 
værnenes første videreuddannelseskurser uforudset 
forladt uddannelsen og tendensen er den samme på 
Masteruddannelsen.

Nogle har desværre ikke bare forladt uddannelsen, 
men også Forsvaret som helhed, heraf flere i tids-
rummet fra optagelse til kursusstart. Den generelle, 
uforudsete afgang fra Forsvaret er stadig tiltagende, 
og den endte i 2014 på et niveau, som lå ca. 180 pct. 
af Forsvarets egne prognoser. Laver man en lineær 
fremskrivning af afgangen i årets første måneder, vil 
tallet i 2015 blive endnu højere. 

AFGANGEN FRA DEN MODULARISEREDE VIDERE-
UDDANNELSE: Ser man mere konkret på afgangen 
fra de tre officersskolers første videreuddannelses-
kurser, står det tilsyneladende værst til i søværnet, 
hvor næsten 20 pct. af kursisterne - af private såvel 
som tjenstlige årsager - ikke har gennemført uddan-
nelsen. Fem elever har forladt hærens bataljonskur-
sus. En elev har forladt Forsvaret helt, og fire forlod 
kursus af stressrelaterede årsager.

En har afbrudt brigadekursus fordi hans næstkom-
manderende skulle udsendes. 

Noget skyldes formentlig, at der er behov for en 
hvis tilpasning til de nye vilkår. Flyvevåbnet oplever 
nemlig ikke i samme omfang, de udfordringer som 
ses i de to andre værn, og de afgåede elever fra flyve-
våbnets ”blended learning” kurser er alle optaget på 
efterfølgende hold. 

Hvad enten afgangen fra uddannelserne er betinget 
af personlige eller tjenstlige forhold, om de skyldes 
de tilbudte vilkår eller uddannelsesudbyttet, så er det 
forhold, som HOD nødvendigvis må engagere sig i.
   Med indførelsen af ”blended learning” vil en officer 
stort set være i et kontinuerligt skoleforløb, nemlig 
fra indtræden på den grundlæggende officersud-
dannelse, over gennemgang af en modulariseret 
videreuddannelse frem til udnævnelsen til major/
orlogskaptajn.
   Hele ”setup’et” for rekruttering, uddannelse og 
fastholdelse af officerer lyder næsten for godt til at 
være sandt. HOD håber det bedste, men vi forbe-
reder os på det værste. For HOD er det afgørende, 
at officersgruppens anseelse og professionalisme 
bevares og højnes. Derfor håber HOD, at vilkårene 
bliver rimelige og udbyttet bliver optimalt for såvel 
den enkelte officer som for Forsvaret.

Det lyder næsten for godt til at være sandt – men…

FORMANDEN HAR ORDET

Den generelle, uforudsete afgang fra 
Forsvaret er stadig tiltagende, og den endte 
i 2014 på et niveau, som lå ca. 180 pct. af 
Forsvarets egne prognoser.

Formand,
Niels Tønning
niels@hod.dk



Forsvarets Dag 
i Grønland

kort
nyt

Forsvaret gennemfører en større 
informations- og rekrutteringsindsats 
i Grønland for at få flere unge 
grønlandske mænd og kvinder til at 
søge ind i Forsvaret.
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Din email-adresse 

er v igt ig

Vi v il gerne sende v igt ige meddele lser t il dig. 

Derfor beder v i dig om at oplyse HOD om den 

email-adresse, du ønsker at modtage bl.a. 

HOD-News på.

Klik på linket ”Tilmeld dig her” nederst 

på hjemmesiden og skriv dit navn og 

email-adresse .

LEDIGT LEGAT
Den Classenske Legatskoles Understøttelsesfond 
uddeler årligt 2 legatportioner á kr. 15.000 til 
børn af Forsvarets befalingsmænd af linjen samt 
officerer på det militære lederniveau til uddan-
nelse ved statens højere læreanstalter eller anden 
videregående uddannelse. Der tildeles ikke legat 
til børn af officerer på det militære chefniveau.

Ansøgerne prioriteres i forhold til, om de er optag-
et på et studieophold i udlandet, har afsluttet en 
bacheloruddannelse og er værdigt trængende. 

Ansøgningsskema kan hentes på skolens hjem-
meside www.dcl.kk.dk eller ved henvendelse til 
skolen hos skolesekretær Maria Sandberg eller 
skoleleder Lone Laursen på tlf. 3311 3109.

Underskrevet ansøgningsskema indsendes til Den 
Classenske Legatskole, Vester Voldgade 98, 1552 
København V senest den 30. april 2015. 
Legatet kommer normalt til udbetaling i oktober/
november måned.

Af redaktør Henning Lahrmann

- Vi vil her i foråret bringe dele af Forsvarets Dag, som vi 
kender fra Danmark, til Grønland. Hvis man som ung grøn-
lænder er interesseret i at komme i Forsvaret, behøver 
man ikke tage til Danmark for at høre om det. Forsvaret 
kommer til de grønlandske unge – og jeg håber, at det vil 
give flere mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med 
Forsvaret og dets mange spændende karriere- og uddan-
nelsesveje, siger forsvarsminister Nicolai Wammen.   

Fra 26. maj til 10. juni 2015 vil Forsvaret i samarbejde 
med Grønlands Selvstyre afholde Forsvarets Informati-
onsdag i syv udvalgte større byer i Grønland, som alle har 
en stor andel af unge mennesker. Her vil Forsvaret låne 
idrætshaller og gymnastiksale og gennemføre briefinger 
om Forsvarets opgaver i Arktis, værnepligtsuddannelser 
og karrieremuligheder i Forsvaret. Der gennemføres også 
en sproglig og fysisk testning af de unge grønlandske 
mænd og kvinder. Forsvarets Informationsdag i Grønland 
er baseret på frivillig deltagelse.

De grønlandske politikere i selvstyret og kommunerne 
er positive over for bestræbelserne på at hverve unge 
grønlandske mænd og kvinder mellem 17-26 år til at gøre 
tjeneste i Forsvaret:

- Jeg er glad for, at Forsvaret med denne kampagne 
nu kommer til Grønland, siger Vittus Qujaukitsoq, som 
er medlem af Grønlands Landsstyre. Han har ansvar for 
Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender.

- Dette nye initiativ er en del af et fælles arbejde imel-
lem den danske og den grønlandske regering, som skal 
forbedre Forsvarets informations- og rekrutteringsindsats, 
med henblik på at flere grønlændere får lyst til at være 
med til at arbejde i Forsvaret i Grønland, og at flere grøn-
lændere også får mulighed for en karriere i Forsvaret i det 
hele taget, siger Vittus Qujaukitsoq, som byder initiativet 
velkommen, og han håber, at unge i Grønland vil tage godt 
imod tilbuddet.

Ifølge Nicolai Wammen er der god mening i at få flere 
grønlandske unge ind i Forsvaret, særligt i lyset af Forsva-
rets mange opgaver i nord:

 - Jeg håber, at flere grønlandske unge vil være en del af 
Forsvaret. Også i lyset af de mange vigtige opgaver, som 
vi i dag og fremover løser i Grønland, Nordatlanten og det 
arktiske område.  



På mere end 20 lokale møder i ind- og 
udland orienterede HOD’s formand 
medlemmerne om bl.a. forårets over-
enskomstforhandlinger og resultater-
ne heraf.

Ved medlemsmødet i Karup talte 
Niels Tønning for fulde huse. Der var 
tillidsrepræsentanter og medlemmer 
fra den nydannede, store Lokalafdeling 
5 med det lange navn: Værnsfælles 
Forsvarskommando, Forsvarsministe-
riets Personalestyrelse Karup og Joint 
Movement & Transportation Organi-
zation samt lokalafdelingerne LKA 16: 
EAS/INAOC, LKA 13: Helicopter Wing 
Karup, LKA 46: AFTC og LKA 47 ACW.

Mødet i Karup var et af de første 
møder i rækken af forårets mange 
medlemsmøder hos HOD’s lokalafde-
linger, hvor formanden blandt andet 
orienterede deltagerne om de igang-
værende forhandlinger med Forsvars-
ministeriets Personalestyrelse og 
Finansministeriet.

Få dage herefter startede forhand-
lingerne med Finansministeriet om 
OK-15. Samtidig med at rækken af 
lokale møder blev gennemført un-
derskrev HOD og Personalestyrelsen 
i begyndelsen af februar de såkaldte 
resultatpapirer vedrørende fornyelse 
af aftalerne for henholdsvis tjeneste-
mandsansatte officerer og overens-
komstansatte officerer.

De centrale forhandlinger med 
Finansministeren blev afsluttet få 
dage efter. Resultatet gav helt som 
forventet kun en beskeden lønstig-
ning, men dog en stigning der sikrer 
reallønnen. Processen og resultatet af 
forhandlingerne var med til at aflive en 
række usikkerheder, men skabte også 
nye tvivlsspørgsmål. HOD’s formand 
spurgte: Turde vi forlade det vi havde? 
Turde vi lade være? Hvad troede vi 
mest på? Hvordan vil vilkårene udvikle 
sig? Vil afgangen fortsætte? Hvad brin-
ger næste forlig?

– Resultatpapiret skal nu forankres 
i aftalekomplekset, og vi har princi-
pielt lidt travlt, men uagtet om de nye 
aftaler næppe kan underskrives inden, 

så vil ændringerne træde i kraft pr.  1. 
april. Det samlede forhandlingsre-
sultat blev allerede vedtaget af HOD’s 
hovedbestyrelse på et ekstraordinært 
møde den 4. februar.

Konference om uddannelse
På de lokale medlemsmøder rundt om 
i landet blev mange af HOD’s mærke-
sager berørt. Formanden kom ind på 
de fremadrettede vilkår for officers-
gruppen samt de nye officersuddan-
nelser.

– Det er svært at få øje på den men-
neskelige dimension i HR-strategien, 
sagde Niels Tønning på mødet i Karup, 
og han fremhævede, at der på stort 
set alle områder tilbydes væsentligt 
ringere vilkår end tidligere. 

– Om den aktuelle hvervning til den 
nye officersgrunduddannelse, nævnte 
formanden, at videoreklamerne - efter 
manges mening - gav et forkert indtryk 
af den hverdag der møder de kom-
mende officerer. Chefen for Forsvars-
akademiet har overfor HOD’s formand 
påpeget, at reklamerne henvender sig 
til et segment af unge mennesker, der 
ellers ikke så et job i Forsvaret som 
en mulighed, men at næste skridt 
i hvervningen vil vise andre sider af 
Forsvaret.

HR-strategi og uddannelser til debat
Siden årsskiftet har formanden mødt HOD’s medlemmer 
og tillidsrepræsentanter til en række lokale møder.
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Chefen for flyverstaben, 
generalmajor Max A.L.T. 
Nielsen, overværede 
medlemsmødet i Karup.

A
f redaktør H

enning Lahrm
ann

På et andet, stort medlemsmøde, 
denne gang i Ballerup med medlem-
mer, ansat hos Forsvarets Materiel- og 
Indkøbsstyrelse (FMI), sagde Niels 
Tønning, at det er vigtigt, at de operati-
ve stillinger er rotationsstillinger. 

- Man har ikke tænkt sig godt nok 
om, da man indførte et bemandings-
system, hvor udgangspunktet jo er 
ansøgning, og derfor ikke også kan 
honorere et krav om midlertidighed, 
sagde formanden, som pegede på, at 
løsningen i sådanne tilfælde er at slå 
stillingerne op på åremålsvilkår. 

Han oplyste, at en del af HOD’s 
Formandsseminar til maj vil forme sig 
som en uddannelseskonference, som 
har til formål at finde løsninger, der 
skal sikre, at officeren kan levere en 
operativ opgaveløsning af høj kvalitet 
samt fastholde officerernes evne til 
at analysere komplekse problemstil-
linger og levere solide løsninger, der 
respekterer Forsvarets særlige vilkår 
og egenart.

Til konference-delen er inviteret che-
fen for Forsvarsakademiet og chefer og 
medarbejdere fra de tre officersskoler 
samt repræsentanter fra Værnsfælles 
Forsvarskommando og eksterne eks-
perter på uddannelsesområdet.



Chefen, oberst Eigil Schjønning, chef for Totalforsvars-
region Sjælland, arbejder på Holmen, og fællestillidsre-
præsentant, major Steen Schütz på Ringsted Kaserne – og 
det er kun sjældent, at alvorlige problemer bringer dem 
sammen.  

- Og heldigvis for det, erklærer de begge.
For når de mødes som chef og fællestillidsrepræsentant, 

skyldes det, at der er alvorlige – som regel personalemæs-
sige - problemer, og personsager har som regel menne-
skelige omkostninger.

De fleste faglige sager løses lokalt, så Eigil Schjønning 
konstaterer, at en sag skal gå rigtig, rigtig galt, for at de to 
mødes. Når der er tale om sager med ansættelsesretlige 
konsekvenser, inddrager interesseorganisationen normalt 
de mere forhandlingsvante konsulenter fra HOD for at 
sikre, at medarbejderen i den alvorlige situation får den 
bedste og helt korrekte behandling. På samme måde som 
arbejdsgiver inddrager Forsvarsministeriets Personalesty-
relse (FPS) for dermed at sikre, at alle formelle krav til en 
løsning er opfyldt.

- Når vi kan se, at en sag er ved at spidse til, trækker 
vi de dygtigste til for at undgå, at vi begår fodfejl, indsky-
der Steen Schütz. Og Eigil Schjønning tilføjer, at også fra 
arbejdsgiver er det helt i orden, han har jo også selv har 
været i situationer, hvor han havde brug for assistance fra 
sin fagforening.

Lederen og den officer, Steen Schütz er tillidsrepræsen-
tant for, er medlemmer af samme fagforening, men Eigil 
Schjønning har indført, at i visse konfliktsituationer har 
chef og medarbejder hver sin bisidder med til de afgøren-
de møder for derved at sikre fuld gennemsigtighed.

 - En bisidder sidder jo bare og tager notater, siger Steen 
Schütz, men bisidderen tilsikrer alligevel, at tonen er mere 
urban, og at alle nuancer fra samtalen huskes og forstås. 

- Det påvirker jo altid samtalen, når der er andre til ste-
de, så følelserne ikke løber af med folk, tilføjer han.

Forskellig opfattelse
Eigil Schjønning formulerer det diplomatisk, når han 
beskriver, hvad konflikterne mellem ledelse og medarbej-
dere kan bestå af.

Heldigvis mødes vi sjældent

HOD-REPRÆSENTANTEN OG CHEFEN

AF JOURNALIST INGRID PEDERSEN  FOTO: PETER EILERTSEN

- Det sker, at medarbejderen og chefen har en forskel-
lig opfattelse af, hvad den enkelte skal levere inden for 
arbejdstiden. Der er opstået en diskrepans om, hvad der 
forventes både angående kvalitet og produktion, siger han. 

Han er godt klar over, at dette ikke er et nyt problem, 
men i dag er der ikke plads til medarbejdere i Forsvaret, 
der kun leverer 70 procent. Den slags uformelle skånehen-
syn var der måske plads til for 20-30 år siden. Det er der 
ikke i dag. 

Nye job
En del personalesager opstår, efter at nogle er kommet 
til Hjemmeværnet, fordi deres regiment i hæren er blevet 
nedlagt, eller de af andre årsager er blevet overflødige. 
Nogle er blevet placeret i Hjemmeværnet, selv om deres 
spidskompetencer måske ikke svarer til de opgaver, de 
skal løse her.

Eigil Schjønning siger, at Forsvaret er i en transforma-
tionsproces, der betyder, at der nogle steder er blevet of-
ficerer til overs, der så er blevet placeret i Hjemmeværnet 
delvis mod deres ønske.

- En sådan proces kan betyde, at du måske ikke har din 
begejstring med dig, når du er blevet flyttet fra Forsvaret, 
hvor du skulle uddanne toptrænede unge mennesker, 
der skal udsendes på missioner, til at skulle arbejde med 
frivillige af alle slags – og i Hjemmeværnet har vi netop 
plads til folk af alle slags –, og arbejdet ofte foregår aften 
og weekend, siger Eigil Schjønning.

Mange finder det interessant. Nogle finder det superin-
teressant og udfordrende, andre finder hurtigt noget andet 
– og nogle passer bare ikke ind. 

Derfor kan der opstå situationer, hvor medarbejdere 
således ikke passer til de opgaver, som de skal løse i 
Hjemmeværnet.

Han anerkender overhovedet ikke synspunktet om, 
at man i hæren uddanner folk til livsfarlige missioner i 
udlandet, mens man i Hjemmeværnet løser mere fredelige 
opgaver.

- Man kan ikke automatisk sige, at det ene er mere 
skarpt end det andet. Specielt ikke efter begivenhederne 
ved Krudttønden i København, hvor ubevæbnede hjem-
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Respekt for hinanden og et godt samarbejde mellem chefen og 
fællestillidsrepræsentanten er afgørende for en god arbejdsplads. 
Det har de i Totalforsvarsregion Sjælland, men Schütz og 
Schjønning mødes sjældent i disse funktioner. 
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- Vi mødes heldigvis 
ikke ret tit i funktionen 

tillidsmand og chef, 
konstaterer Eigil 

Schjønning og Steen 
Schütz. Når de gør det, 

skyldes det som regel, at 
personalesager er gået helt 

i hårdknude.
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meværnsfolk iført grønne, trafikveste arbejdede side om 
side med svært bevæbnet politi iført skudsikre veste om at 
afspærre området omkring Krudttønden.

Det kan være farligt at være i Hjemmeværnet. Ikke bare 
i situationer som den omtalte, men også når vrede bilister 
kører mod hjemmeværnsfolkene, fordi de ikke vil følge den 
anviste vej uden om Roskilde Festivalen, eller når vrede, 
fulde folk spytter efter dem, fordi de ikke vil rette sig efter 
anvisningerne. Det er nu blevet en tradition, at Hjemme-
værnet er fast på trafikreguleringen ved Roskilde Festiva-
len.

Indsatsen ved Krudttønden har medført respekt – også 
fra folk på Østerbro.

- Det er jo ellers ikke det sted i landet, vi står stærkest, 
vurderer Schjønning med et grin. Men når han har passe-
ret gennem bydelen i uniform, har han fået flere positive 
tilkendegivelser end tidligere. 

Fruer og elitesoldater 
Men derfor er det for officererne et udfordrende jobskift at 
skulle træne den brede vifte af frivillige i deres fritid – og 
der er tale om alle typer, lige fra de 60-årige kvinder til 
unge mænd, der næsten er på niveau med elitesoldater. 
Schütz og Schjønning fremhæver samstemmende, at de-
res folk også tilhører den skarpe del af Forsvaret, og de er 
i beredskab døgnet rundt. Hvert hjemmeværnsdistrikt skal 
kunne stille 30 frivillige soldater på en time – og op til 100 i 
løbet af yderligere to timer.

Nogle af de frivillige leverer rigtig, rigtig mange timer til 
Hjemmeværnet. 

- De vil det her, konstater Schjønning. De vil være på 
stedet, når samfundet har brug for dem – uanset om det er 
fyrværkeriulykken i Seest, orkanen Bodil, trafikregulering 
ved cykelløb, Melodi Grand Prix eller Roskilde Festival - 
eller begivenheder som Krudttønden. 

Uddannelsesshopperne 
Folk spørger tit Eigil Schjønning, om han kan få tiden til at 
gå i det nye job, for det er jo ikke hæren - og ja, det kan han 
godt. Faktisk bedyrer han, at efter 38 1/2 år i hæren har 
han aldrig haft så travlt, som han har nu, og Steen Schütz 
er glad for, at den ny chef er med til at flage betydningen 
af Hjemmeværnet op. Men de er bekymrede for, at den nye 
officersuddannelse, som de begge betragter som en kata-
strofe for Forsvaret, også vil smitte af på Hjemmeværnet.

- Indtil videre er det måske lykkedes at sløre, hvor stor 
afgangen fra Forsvaret er, og hvor lille interessen for 
at blive officer med den nye uddannelse er, siger Eigil 
Schjønning. 

- Afgangen er betydeligt større end tidligere, og bekym-
ringen er, at jobskiftet i højere grad er et fravalg end et 
tilvalg. Det har mange årsager, som vores formand Niels 
Tønning heldigvis også har taget fat på en debat om, siger 
Steen Schütz.

Både fra arbejdet og privatlivet ved han, at unge men-
nesker i dag forfølger drømmestudiet, og det undrer ham, 
hvorfor man i Forsvarets ledelse tror, at de vil stoppe 
undervejs, når de har en bachelor, og derefter skifte over 
til officersuddannelsen. Interne undersøgelser i Forsvaret 
viser da også, at der ikke er ret mange, der overvejer den 
karrierevej. 

- Det, de får oveni deres bachelor, er bare en diplomud-
dannelse, der ikke er professionsbærende, indskyder Eigil 
Schjønning. Han har ved flere lejligheder sammenlignet 
med lægeuddannelsen og spurgt, om man helst vil have 
foretaget en kompliceret hjerneoperation af en specialise-
ret kirurg eller af en, der har taget en kortvarig medicinsk 
diplomuddannelse oveni i en tilfældig bacheloruddannelse 
i datalogi – nej vel…. 

- Jeg forstår ikke, at ikke alle kan se, at de samme for-
hold gør sig gældende i Forsvaret, siger han. 

De er begge bekymrede for, at tilgangen til officersud-
dannelsen bliver for ringe, og at man ikke længere kan 
tiltrække de allerdygtigste. 

Eigil Schjønning har, mens han stadig var chef for 
Hærens Officersskole, deltaget i et utal af optagelseskom-
missioner, hvoriblandt der ofte var såvel bachelorer som 
kandidater til optagelse på den gamle officersuddannelse. 
Indvendingen fra psykologerne var dengang, at de ofte ikke 
ville officersuddannelsen. De var bare uddannelsesshop-
pere, der prøvede sig lidt frem.

HOD-repræsentanten og chefen er enige om, at der ikke 
er megen trøst at hente i, at det bare er en forsøgsordning, 
for i løbet af få år – når det viser sig, om de har ret – har 
man ikke længere den ekspertise, der hidtil har gjort dan-
ske officerer særdeles respekterede, når de, blandt andet, 
har været på missioner i udlandet.

Chefen står svagt
Ændringen i uddannelsen skaber også usikkerhed blandt 
nogle af de officerer, der er i job. 

- Og det har i hvert fald givet mig meget mere arbejde 
som tillidsrepræsentant, siger Steen Schütz. Tidligere talte 

CHEFEN OG FTR

•  Eigil Schjønning tiltrådte jobbet som chef for Totalforsvarsregion 
Sjælland den 1. marts 2014, hvor han som de fleste bekendt, 
forlod jobbet som chef for Hærens Officersskole.

•  Major Steen Schütz er fællestillidsrepræsentant for 
omkring 50 officerer og formand for HOD’s lokalafdeling 66, 
Totalforsvarsregion Sjælland, der omfatter de fastansatte 
officerer på disse tjenestesteder:

Totalforsvarsregion Sjælland omfatter:
Hærhjemmeværnsdistrikt Midt - og Vestsjælland
Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland, Lolland og Falster
Hærhjemmeværnsdistrikt Vestegn
Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland
Hærhjemmeværnsdistrikt København
Det Bornholmske Hjemmeværn
Virksomhedshjemmeværnsdistrikt
Marinehjemmeværnsdistrikt Øst

HOD-REPRÆSENTANTEN OG CHEFEN
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Hjemmeværnet tilhører også den skarpe 
del af Forsvaret. Vi er på beredskab hele 
tiden, og hvert distrikt kan til enhver tid 

stille med 30 soldater på en time. 
Eigil Schjønning

de med chefen og blev enige om, hvilken vej, de skulle. I 
dag kræver det megen selvindsigt at vurdere, hvilken vej 
man skal.

- Og som chef står man lidt svagt, siger Eigil Schjønning. 
Han kan rådgive og vejlede, men de gængse parametre 
er sat ud af kraft, og han kalder det en hård nyser, når 
de unge officerer skal have den berømte trekant: familie, 
studie og arbejde til at gå op. Det kan ikke lade sig gøre 
at levere i nærheden af 100 procent på alle niveauer, og 
de unge officerer, der er i gang med videreuddannelse, 
ser mere trætte ud end tidligere, fordi Forsvaret ikke giver 
dem den fornødne tid til at studere, samtidig med at de 
arbejder. 

- Det er simpelt hen ikke rimelige vilkår, for man skal 
huske på, at det ikke er for deres egen karrieres skyld, at 
de dygtiggør sig. Det er også for Forsvarets, siger Steen 
Schütz.

Det bekymrer dem begge, at de civile uddannelser er 
mere fleksible, så det er mere attraktivt for de unge office-
rer at læse en civil Master end at læse videre på Forsvarets 
egne uddannelser.

- Det betyder, at officererne i fremtiden mangler kompe-
tencer i at føre folk i vanskelige situationer, siger han. 

Eigil Schjønning understreger, at det hidtil altid har 
været sådan i Forsvaret, at en officer har været uddannet 
to niveauer over det, han skulle fungere på, så han forstod, 
hvad der skete længere oppe i hierarkiet – og så han kun-
ne træde i stedet for sin leder, om nødvendigt. 

- De forringelser, vi taler om, betyder, at det om få år 
ikke længere vil være tilfældet, siger han. 

REGIONENS OPGAVER

Totalforsvarsregion Sjællands opgave er at koordinere indsættel-
se af Forsvarets ressourcer over for civile myndigheder inden for 
det nationale beredskab og støtte det øvrige Forsvar i forbindelse 
med militære opgaver samt gennemføre informationsvirksomhed 
om hvervning til Hjemmeværnet. 

Mission. 
Totalforsvarsregionen opstiller, uddanner og fører militære enhe-
der, der kan og vil løse militære opgaver. 
Totalforsvarsregionens vision er at være klar til at imødegå det 
uventede.

Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve
Greve Strandvej 16, 2670 Greve
Telefon: 70 20 70 83
www.ret-raad.dk/greve

20% rabat på alle vore 
advokatydelser

Da vi gennem en del år har udført advokatarbejde for HOD, 
har vi nu indgået aftale med HOD om rabat til medlemmer.
Du kan således med fordel både få berigtiget din ejendoms-
handel hos os, udarbejdet dit testamente eller en ægtepagt, 
blive rådgivet vedrørende papirløst samliv eller opløsning 
af parforhold - med andre ord, alt hvad du har brug for.

Ring på 70 20 70 83 og hør om dine muligheder. 
HUSK - et godt råd er ganske gratis.

Claus Rehl
Advokat (H)

rehl@ret-raad.dk

Peter Thykier
Advokat (H)

peter-thykier@ret-raad.dk
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Threats evolve. Facing them demands enhanced capability  
– and that’s where Saab thinking can give you the advantage.

From effective training for smarter forces  to superior data to 
sharpen your awareness. From lasting technology for strengthened 
protection to intensified firepower for active defence. At sea.  
On the ground. In the air.

Saab’s thinking edge enables our innovative, effective solutions  
to enhance your capabilities and deliver smarter outcomes.  
And maintain your personnel’s advantage whatever their mission.

www.saabgroup.com

GIVING YOUR CAPABILITY 
THE EDGE



I dette interview forklarer HOD’s pensionsrådgiver Kim Sejer forskellen på 
PFA’s individuelle KundeKapital og den kollektive KundeKapital.

KundeKapital sikrer et højt afkast
HOD’S PENSIONSAFTALE

AF INFORMATIONSCHEF HENNING LAHRMANN

Kim Sejer forklarer, hvad KundeKapital er: - I langt de 
fleste pensionsselskaber går en del af selskabets over-
skud til ejeren/aktionæren. I PFA besluttede aktionærerne 
helt tilbage i 1917, da PFA blev stiftet, at de kun skulle have 
tilsammen 50.000 kr. i udbytte om året, hvilket betyder at 
det meste af overskuddet/værdiskabelsen går til kunderne.

PFA har i den anledning udviklet en særlig model – Kun-
deKapital -, som gør det muligt at fordele PFA’s overskud 
til kunderne. 

Modellen betyder, at PFA’s kunder kan lade 5 pct. af pen-
sionsopsparingen indgå som en del af PFA’s basiskapital 
og få en særlig høj rente af disse penge. Dette sikrer, at en 
stor del af overskuddet i PFA går til kunderne i stedet for at 
blive betalt til ejeren/aktionæren.

Forskellen mellem kollektiv og individuel KundeKapital
- Kundekapital består at to elementer, et kollektivt og et 
individuelt element, siger Kim Sejer og uddyber det:

- Den kollektive KundeKapital er en særlig reserve, som 
PFA’s ejere i sin tid opbyggede af egenkapitalen. Det er 
PFA Kollektiv KundeKapital, der betaler det ekstra afkast 
til Individuel KundeKapital og på den måde sikrer kunder 
med Individuel KundeKapital et højt afkast.

Den kollektive Kundekapital stammer fra egenkapitalen 
og indgår ikke i den enkelte kundes opsparing, men er 
som nævnt kilden til det afkast, som tildeles på Individuel 
KundeKapital.

Det betyder også, at man ikke får en andel af PFA 
Kollektiv KundeKapital med sig, hvis man ophører med 
Individuel KundeKapital, flytter sin pensionsordning ud af 
PFA eller får den udbetalt.

Individuel KundeKapital er dine penge og opsparing, 
og værdien står på din egen pensionskonto, og på denne 
konto tilskrives hvert år dit afkast. Hvis du forlader PFA, 
får nyt job, pension eller andet, vil værdien af denne indi-
viduelle KundeKapital tilhøre dig og vil derfor kunne blive 
udbetalt eller overført i henhold til dine ønsker og mulig-
hederne i din aftale.

Garanteret forrentning på 20 pct.
På spørgsmålet om, hvad KundeKapital kan betyde i øget 
afkast for det enkelte medlem, svarer Kim Sejer: 

- De kunder, som siden 2004 har haft 5 pct. af deres 
pensionsopsparing stående som individuel KundeKapital 
har i gennemsnit fået en forrentning på 20 pct. om året af 
disse penge.

I HOD har vi sikret, at du vil modtage denne forrentning 
på 20 pct. p.a. frem til og med 2016.

Kim Sejer kommer nærmere ind på, hvordan PFA er i 
stand til at tilbyde en forrentning i KundeKapital, som er 
højere end et traditionelt afkast:
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- I PFA skal alt overskud på nær 50.000 kr. p.a. gå til 
kunderne, og PFA fordeler dette overskud mellem egenka-
pital og Kollektiv Kundekapital. 

Den kollektive KundeKapital er siden 2001 vokset fra 4,8 
mia. kr. til 15,6 mia. kr. i dag.

I forbindelse med at PFA fik tilladelse til oprettelse af 
KundeKapital-modellen, blev PFA også pålagt at sikre, at 
den kollektive KundeKapital over en årrække blev udbetalt 
som afkast til kunderne. Når PFA derfor typisk kan tilbyde 
et afkast, der overstiger det traditionelle afkast i markedet, 
skyldes dette således, at der ud over årets afkast også 
tæres på den kollektive KundeKapital.

Alle kunder er stillet lige
Kim Sejer kan ikke afvise, at der er en risiko forbundet 
med Kundekapital. Det forklarer han med, at Kundekapital 
indgår som en del af PFA’s finansielle buffer, som i daglig 
tale kaldes solvensen.

- Den individuelle KundeKapital på 8,5 mia. kr. er sam-
men med den kollektive KundeKapital på 15,6 mia kr. og 
egenkapitalen det finansielle bolværk, som PFA har til at 
stå imod med, hvis der skulle komme svære tider.

I værste fald, hvis PFA går konkurs, vil disse midler 
derfor være tabt. 

Risikoen for dette må dog betegnes for ualmindelig lille, 
og Finanstilsynet har netop med deres meget strenge reg-
ler for tilsyn og krav til selskabernes finansielle situation 
sikret, at denne situation er nærmest utænkelig.

Kim Sejer bekræfter, at alle kunder er stillet lige i 
forhold til KundeKapital: - Siden indførelsen i 2001 har 
PFA haft uændrede principper i relation til KundeKapital, 
og alle kunderne får nøjagtig den samme forrentning og 
samme principielle muligheder for at opnå KundeKapital, 
slutter Kim Sejer.

PENSIONSRÅDGIVEREN

I forbindelse med valg af pensionsordning for de overenskomst-
ansatte officerer engagerede HOD pensionsrådgiver Kim Sejer til 
at vurdere pensionsmarkedet. Processen endte med, at HOD ind-
gik en aftale med PFA Pension om en pensionsordning for både 
tjenestemandsansatte og overenskomstansatte officerer. HOD har 
valgt at fortsætte samarbejdet med Kim Sejer som rådgiver for 
HOD om pensionsfaglige spørgsmål.
Kim Sejer har været i pensionsbranchen i 29 år, de 22 som mæg-
ler og syv år i pensionsselskaber. Siden 2013 og tidligere har han 
været ansat i PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisi-
onspartnerselskab (PwC).
Han har tidligere været pensionsrådgiver for DONG Energy og 
SAS i forbindelse med udbud og omlægning af firmaernes aftaler.
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Torsdag den 5. marts blev 2. Brigades 10-års fødsels-
dag fejret med en mindre parade på Gardehusarkasernen 
i Antvorskov, Slagelse, hvor brigadens stab og en række 
af dens enheder holder til. Det meste af sin levetid har 
brigadens primære opgave været at uddanne og opstille 
uddannelsesbataljoner med værnepligtige HBU-soldater 
og videreuddanne dem, så de blev ”grydeklare” til missi-
onsorienteret uddannelse og efterfølgende udsendelse. 
Men ved seneste forlig blev 2. Brigades organisation og 
opgaver ændret markant. Nu har brigaden sine egne fem 
bataljoner, og lige nu er 2. Brigade formentlig den myndig-
hed i hæren, der har udsendt flest soldater i internationale 
missioner – blandt andet til Irak.

Brigadegeneral Jens Garly tiltrådte som chef for 2. 
Brigade den 1. februar 2014 ved begyndelsen af et meget 
travlt år for brigadens enheder. Selv betegner brigadeche-
fen det seneste års tid som en skelsættende brydningstid.

- Det seneste år har på mange måder været skelsætten-
de for brigaden. Vender vi blikket mod vores omgivelser, 
har begivenheder i Ukraine og Mellemøsten krydret med 
overgang til en ny struktur og indførelse af et nyt og ander-
ledes HR-koncept i sandhed bragt nye udfordringer med 
sig, siger Jens Garly. 

En af de helt store udfordringer for brigadens officerer 
har været mangel på tid. Ser man alene på brigadens 
øvelsesaktiviteter i ind- og udland, blev 2014 et år, hvor der 
blev trukket på personellet i en grad, som gør, at antallet 
af øvelser nu bliver sat under lup. Det sker blandt andet i 
forbindelse med en samlet evaluering midt på året af det 
grundlag, man uddanner enheder efter i hæren.

Der skal lidt mere ro på
- I dag skal brigaden kunne beherske hele spektret af 
opgaver. Fra første mødedag for den værnepligtige, over 

reaktionsstyrkeuddannelse, store og komplekse samvirke-
øvelser i ind- og udland til missionsorienteret uddannelse 
og ansvar for de enheder, hæren sender til Irak. Desuden 
skal vi konstant være forberedt på stort set alle former for 
indsættelse med de enheder, der er på beredskab. Det er 
en sund og god udvikling, men det kræver også, at vi øver 
os i en meget bred vifte af opgaver. Samtidig tager driften 
og uddannelsen af de enheder, der ikke er på øvelse, også 
tid, så der er ikke tvivl om, at førerne i brigadens enheder 
generelt har haft rigtig, rigtig travlt, siger Jens Garly og 
tilføjer:

- De seneste tilbagemeldinger fra førerne er, at de føler, 
at de har hoppet fra tue til tue det sidste års tid, og at man 
ved enhederne mangler tid til at kunne sætte sig ordent-
ligt og dybt ind i hver enkelt opgave. Det hænger i høj grad 
også sammen med, at man som officer gerne vil være 
superdygtig til alle de discipliner, man skal beskæftige sig 
med. Det gælder både øvelser, missioner og disciplinerne 
fra de ”røde reglementer”, som vi fremadrettet skal indøve.

46 døgn på øvelse – i gennemsnit
Blandt øvelsesaktiviteterne i 2014 kan nævnes Saber Stri-
ke i Litauen, Combined Resolved III i Sydtyskland, Noble 
Ledger i Norge, Red Knight i Letland samt brigadens egen 
øvelse White Sword, der blev gennemført i hhv. Oksbøl og 
på Sydsjælland. Alle de nævnte øvelser var på 10-14 dage 
eller længere. Desuden har brigaden opstillet og udsendt 
to træningsbidrag til hhv. det nordlige og det centrale Irak. 
Gennemsnitligt blev det til cirka 46 øvelsesdøgn pr. fastan-
sat soldat i brigaden sidste år. 

- De mange, lange øvelser kræver rigtig megen tid at 
forberede, man skal undvære sine køretøjer i lang tid under 
klargøring, deployering og redeployering, ligesom perso-
nellets fravær fra familien også spiller ind. Så det er nogle 

En veltrimmet og travl 
10-års fødselar
2. Brigade er gået fra hovedsageligt at føde sin søsterbrigade med 
grunduddannede soldater og enheder til i dag at have fem fast 
tilknyttede bataljoner med opgaver, øvelser og indsættelser i hele 
verden i sin pipeline. Det er en rigtig god udvikling, men der er også 
udfordringer, mener brigadechefen, Jens Garly. 

KVALITET I ØVELSER OG UDDANNELSE

TEKST OG FOTOS: JOURNALIST MORTEN FREDSLUND
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I 2. Brigade var antallet af øvelser markant stort 
sidste år, hvor hver fastansat i gennemsnit havde 
46 øvelsesdøgn. Blandt andet deltog ca. 900 
soldater fra brigadens enheder i juni sidste år i den 
amerikansk ledede øvelse Saber Strike i Litauen.

aspekter, vi også kigger på, når de kommende uddannel-
sesplaner skrues sammen. Vi skal gerne have lidt mere ro 
på, så der bliver tid til at skabe kvalitet i uddannelsen og 
generelt øge fagligheden, også på de lavere niveauer. Men 
træning med vores samarbejdspartnere og udenlandske 
enheder i fremmed terræn er utrolig vigtigt og lærerigt for 
soldaterne i alle vores enheder. Samtidig er det altid spæn-
dende at komme på øvelse i udlandet, hvor terræn, omgi-
velser og rammerne generelt adskiller sig fra de områder, 
vi er vant til at øve os i herhjemme, siger Jens Garly. 

Så gerne mere i værktøjskassen
Han lægger ikke skjul på, at begrænsede ressourcer – 
såvel materiel- som personelmæssigt – også spiller ind i 
forhold til det pres, som officererne ved dispositionsenhe-
derne mærker i dagligdagen.

- Vi løser selvfølgelig vores opgave ud fra de givne vilkår, 
og det gør vores soldater godt. Men det er ingen hem-
melighed, at vi ser meget frem til at få blandt andet nye 
PMV’er. De nye maskingeværer er også efterspurgte. Be-
grænsede mængder af materiel og mangel på reservedele 
gør ondt ude ved enhederne, siger Jens Garly, der både 
tidligere og direkte adspurgt heller ikke lægger skjul på, at 
han godt kunne tænke sig lidt mere volumen i brigaden og 
i hæren generelt.

- Jeg står ved, at jeg godt kunne bruge mere volumen og 
redundans på de vigtigste områder. Eksempelvis har re-
aktionskampgruppen i dag to kampunderafdelinger og en 
række støtteelementer at trække på. Men skal man kunne 
manøvrere som en enhed i klassisk forstand, kræver det, 
at man har en del mere i værktøjskassen, siger Jens Garly. 

Godt i mål
Han understreger, at god planlægning betyder, at brigaden 

er kommet godt i mål, både hvad angår de gennemførte 
øvelser, uddannelse af reaktionskampgrupperne og op-
stilling af de to træningsmissioner til Irak. Mellem linjerne 
står det dog også klart, at buen er spændt. 

Blandt andet når der skal trækkes på personel fra 
tjenestegrenscentrene, som bidrager med specialister og 
særlige kapaciteter til reaktionskampgrupperne.

- Tjenestegrenscentrene kan ikke altid stille det perso-
nel, vi efterspørger, og det gør os sårbare i samvirkeud-
dannelsen. Det har konsekvenser for vores løsning af op-
gaven, når vi ikke har den volumen, som opgaven kræver. 
Men vi kan minimere konsekvenserne og sikre et fornuftigt 
udbytte gennem fornuftig og rettidig planlægning, som 
jo er en grundlæggende kompetence, alle officerer skal 
beherske, siger Jens Garly. 

Ny HR-strategi med fordele og ulemper
Da han tiltrådte som brigadechef var det nye ansættelses-
system så småt ved at komme op i omdrejninger som en 
del af den nye HR-strategi. Nu, godt et år senere, er der 
”huller” ved 2. Brigades underafdelinger. Men det er en 
faktor, som Jens Garly mener, at man til en vis grad må 
lære at leve med også i fremtiden.

Når man ikke som tidligere uden videre kan flytte 
personellet fra en stilling til en anden, vil der altid opstå 
”huller”, når en medarbejder vælger at forlade en stilling 
på grund af eksempelvis geografi eller udsigten til nye 
udfordringer. Tiden, der går, fra stillingen bliver ledig, gen-
opslået, og til den igen er besat med en ny medarbejder, 
vil altid skabe et vakuum, mener Jens Garly. 

- Men vi skal blive bedre til at reducere dette vakuum 
mest muligt. Det er en udfordring i sig selv. Generelt 
giver det nye ansættelsessystem dog cheferne en række 
værktøjer i hånden. Blandt andet en meget større frihed, 



da vi nu selv bestemmer, hvordan vi vil bruge den tildelte 
lønsum. Jeg ser det også som en stor fordel, at vi selv 
vælger, hvem vi vil ansætte i konkrete stillinger, frem for at 
det dikteres af en central styrelse. Og det stiller også krav 
til, at vi som chefer formår at motivere vores medarbejde-
re, så de vælger at blive i den enhed, man er chef for, siger 
Jens Garly.

En fremtid med overraskelser 
Han peger på, at god og hyppig kommunikation er blevet et 
”must” i den moderne hær. 

- Især i forhold til de usikkerheder, som medarbejderne 
eventuelt har i tilknytning til fremtid, videreuddannelse og 
karrierevalg, efter at man nu i langt højere grad selv skal 
tilrettelægge sin karriere. For at minimere den usikkerhed 
er det vigtigt med en åben dialog ned gennem hele syste-
met. Det er vigtigere end nogensinde, at cheferne taler 
med deres folk, og det er også en disciplin, jeg prioriterer 
højt i brigaden. Et eksempel er et møde, jeg havde med 
yngre officerer om muligheder og perspektiver omkring 
den nye VUK-uddannelse, siger Jens Garly, der også er 
aktiv på blandt andet Facebook. 

- Kommunikation fylder mere og mere og er blevet et 
rigtig vigtigt element i alle chefers daglige virke – mit eget 
inklusive. Selvfølgelig skal man også her finde en balance. 
Som brigadechef skal jeg jo ikke kommunikere med den 
yngste konstabel om konkrete problemstillinger, han eller 
hun har på hjerte. Det tager den nærmeste chef normalt 
sig af, selv om jeg naturligvis taler med personel af alle 
grader, når jeg besøger enhederne. Men omvendt: Hvis en 
af mine bataljonschefer beder mig komme ud og fortælle 
enheden om mit syn på et emne, der optager dem, ja så 
rydder jeg om muligt kalenderen, siger Jens Garly, der 
forventer, at de kommende ti år både vil byde på overra-
skelser og udfordringer for 10-års fødselaren.

- Hvis jeg ser tilbage, hvor hæren har været indsat de 
sidste 20 år, er jeg ikke i tvivl om, at vi som brigade får nok 
at se til de kommende 10. Der vil komme nye opgaver, nye 
missioner og helt sikkert også overraskelser. Heldigvis 
har vi dygtige og professionelle soldater i godt samarbej-
dede enheder til at løse opgaverne. Udfordringen bliver at 
vedligeholde kompetencerne ude ved enhederne. Der skal 
samtidig være balance mellem de krav, vi stiller til perso-
nellet, og de ressourcer, der er til rådighed. Men overord-
net set står vi altså med et superstærkt og veluddannet 
fødselsdagsbarn, der er klar til at løse såvel tænkelige 
som utænkelige opgaver de næste 10 år, siger Jens Garly.

2. Brigade har 998 fastansatte, cirka 270 værnepligtige 
samt 70 soldater på HRU-kontrakt og tæller således sam-
let 1.338 soldater. Hertil kommer en reserveentitet med 
godt 100 officerer og befalingsmænd af sergentgruppen.
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KVALITET I ØVELSER OG UDDANNELSE

Det er vigtigere end 
nogensinde, at cheferne 
taler med deres folk, og 
det er også en disciplin, 
jeg prioriterer højt i 
brigaden. 
Jens Garly
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Øvelser og samarbejde med allierede styrker har ifølge Jens 
Garly stor betydning for uddannelsesniveauet blandt brigadens 
enheder. Bl.a deltog 700 soldater fra brigadens enheder i 
november 2014 i Combined Resolve III i Sydtyskland. Øvelsen var 
amerikansk ledet, og der deltog godt 4.000 soldater fra 19 lande. 

2. Brigades 10-års fødsels-
dag blev markeret ved en 
parade på Gardehusarkaser-
nen i Slagelse den 5. marts. 
Her skridter brigadens chef, 
brigadegeneral Jens Garly, 
fronten af. 
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- Jeg har fået en stigende interesse 
for det psykiske arbejdsmiljø. Og 
jeg ser frem til, at der kommer nogle 
værktøjer fra Personalestyrelsen, 
som vi kan bruge lokalt, siger kaptajn 
Jeppe Rysgaard. 

Redaktionen har sat kaptajnen 
stævne på hans kontor på kasernen i 
Antvorskov for at høre om baggrunden 
for hans deltagelse i den store AC-un-
dersøgelse, der var med til at kortlæg-
ge det psykiske arbejdsmiljø for alle 
akademikere på arbejdsmarkedet.

For HOD’s vedkommende blev 
undersøgelsen suppleret med en 
sær-kørsel for officersgruppen.

Jeppe Rysgaard, som er fra Thisted, 
er 39 år og gift. Parret har to børn.

I efteråret 2014 ansøgte han og fik 
jobbet som chef for stabskompagni-
et ved I Panserinfanteribataljon ved 
Gardehusarregimentet. I to år forinden 
var han logistikofficer ved I PNINF-
BTN/GHR. 

Han blev indkaldt til Nørrejyske Ar-
tilleriregiment (NJAR) i 1996, og efter 
Grundlæggende Sergentuddannelse 
gik han på Hærens Officersskole, hvor 
han gennemførte Officersgrundud-
dannelsen. I 2006 blev han udnævnt 
til premierløjtnant og gjorde i et år 

tjeneste som Uddannelsesstøtteofficer 
ved Danske Artilleriregiment.

Jeppe Rysgaard var i 2008 udsendt 
som delingsfører på hold ISAF 5 i 
Afghanistan.

Manglende viden og forståelse 
- Som underafdelingschef er jeg 
ansvarlig for arbejdsmiljøet, herunder 
det psykiske.

Hvis jeg f.eks. møder en medarbej-
der, der virker stresset, er det min 
erfaring, at det også kan skyldes et 
dårligt psykisk arbejdsmiljø mere end 
et pres eller et hårdt arbejdsmiljø, 
siger Jeppe Rysgaard.

Han mener, at mange problemer 
med det psykiske arbejdsmiljø skyldes 
medarbejdernes manglende viden 
og forståelse for de opgaver enheden 
skal løse.

- Soldaterne kan bedre klare hver-
dagen, hvis de kender spillereglerne. 
I en belastende periode kan et af 
værktøjerne være en ordentlig plan-
lægning af opgaverne, uddannelsen 
og arbejdstiden, understreger Jeppe 
Rysgaard.

Fokus på arbejdsmiljøet
Jeppe Rysgaard fortæller, at hærsta-

Spillereglerne skal være kendte
Selvom arbejdsmiljøet er i orden forlader et øget antal medarbejdere Antvorskov.

ben og Personalestyrelsen har orien-
teret om, at man vil sætte fokus på det 
gode psykiske arbejdsmiljø. 

Det var i forbindelse med den netop 
indgåede overenskomst mellem staten 
og bl.a. AC at det for alvor lykkedes at 
få aftalt hvordan, man vil få et projekt 
i gang.

Man erkender, at et dårligt psykisk 
arbejdsmiljø kan føre til øget sygefra-
vær, mistrivsel og høj personaleom-
sætning og til, at arbejdet ikke udføres 
så godt og effektivt som muligt. 

Fra centralt hold vil der blive etab-
leret et rejsehold, som efter nærmere 
aftale med organisationerne og de 
lokale myndigheder kan understøt-
te arbejdspladserne i at håndtere 
konkrete udfordringer i forhold til det 
psykiske arbejdsmiljø. 

I det hele taget er der enighed om, 
at holde øje med arbejdsmiljøet på 
arbejdspladserne og tage fat, der hvor 
der bliver konstateret tegn på dårligt 
arbejdsmiljø.

For at holde fokus på formidling af 
erfaringer fra projektet er det planen 
at invitere ledere, tillidsrepræsentan-
ter, arbejdsmiljørepræsentanter mv. 
til fælles informationsmøder.

Et stigende antal forsvinder
Jeppe Rysgaard mener, at der er 
brug for at ”italesætte” det psykiske 
arbejdsmiljø.

- Det bliver ikke vanskeligt hos os. 
Der er nemlig ikke noget i vejen med 
kulturen her i I Panserinfanteriba-
taljon. Omgangstonen er fin, og folk 
snerrer ikke ad hinanden, siger Jeppe 
Rysgaard, som frygter den situation, 
hvor folk i større omfang rejser. Og 
det er ikke på grund af et dårligt eller 
hårdt arbejdsklima. Det er måske på 
grund af manglende udfordringer i 
jobbet.

- I øjeblikket forsvinder der et sti-
gende antal soldater fra kasernen. Det 
er både mellemledere og ledere, der 

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

AF REDAKTØR HENNING LAHRMANN
FOTOS: PETER EILERTSEN

TILSYNET HALTER 

Fagforeningerne oplever en kraftig stigning i antallet af medlemmer, der henvender sig 
på grund af problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

Det er en af grundende til, at det psykisk arbejdsmiljø var på dagsordenen, under 
forhandlingerne om de netop overståede overenskomster på det offentlige område, og 
der blev sikret en aftale om en arbejdspladsrettet indsats om psykisk arbejdsmiljø.

Senest har Statsrevisorernes i deres ”Beretning om Tilsyn med det Psykiske 
Arbejdsmiljø”, peget på, at Arbejdstilsynets tilsyn hviler på et forældet og mindre  
effektivt grundlag, der ikke giver gode rammer for at kunne føre det nødvendige  
tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø.

Konklusionen er, at Arbejdstilsynets indsats over for det psykiske arbejdsmiljø ikke er 
god nok. 
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går ud til civile jobs. De får f.eks. jobs 
som team-ledere i Novo Nordisk eller 
andre større organisationer. Alene her 
på kasernen er rejst fem officerer på 
mindre end et år, siger han.

Kaptajnen fortæller at han og de øv-
rige officerer forsøger at tilrettelægge 
arbejdet så fleksibelt som muligt. For 
eksempel er den udstrakte brug af 
FAP’er (Fjern-ArbejdsPlads) en fordel 
for mange. Men det kan godt sende 
et negativt signal til kollegaerne, at 
man arbejder hjemmefra i kortere 
eller længere perioder. De kan opfatte 
det som et pres, hvis de oplever, at en 
kollega arbejder mere og længere end 
andre.

- Jeg mener, at der skal være rene 
linjer, så man ikke føler sig forplig-
tet til at løse opgaver på alle tider af 
døgnet eller i weekender. Derfor skal 
spillereglerne for hvornår vi arbejder 
være klare.

- Selv om ressourcefordelingen er 
blevet meget bedre i dag, bør vi ved 
planlægningen tage hensyn til en 
medarbejder, der måske er særlig 
sårbar. Som chef skal man være op-
mærksom på, hvordan vedkommende 
har det. Vores missionsudsendelser 
har været en medvirkende årsag til, at 
der er kommet en anden tone mellem 
medarbejderne. Barrieren mellem 
officerer, befalingsmænd og konsta-
bler er blevet mindre og det synes 
mere naturligt nu at tale sammen 
om de problemer eller udfordringer 
man møder i hverdagen på jobbet. 
Det skal vi udnytte til at yde hinanden 
mere opmærksomhed på hvordan vi 
i virkeligheden går og har det og bl.a. 
derigennem som chef afhjælpe pro-
blemerne, før de bliver til en sygemel-
ding, understreger Jeppe Rysgaard.

BEHOV FOR FASTHOLDELSESTILTAG

I Panserinfanteribataljon har en nedskreven politik, hvori det siges, ”at man skal 
være klar til at løse krævende opgaver i internationale missioner på et højt bered-
skab, men samtidig også kunne bidrage til løsning af nationale opgaver, herunder 
opgaver til støtte for kongehuset. Der stilles derfor store krav til den enkelte soldat, 
der er bataljonens vigtigste ressource. Der er således i tjenesten fokus på det 
grundlæggende soldatervirke, herunder fysisk styrke og udholdenhed, ansvarsbe-
vidsthed, omstillingsparathed og fleksibilitet.”

Det er et særkende for bataljonen, at mange har til opgave både at planlægge og 
udføre arbejdet. Det kræver koordinering og fælles forståelse. I dag uddanner man i 
bredden, fordi ingen ved, hvilke steder enhederne bliver udsendt på missioner til.

Der skal planlægges med en uddannelsesperiode på 12 måneder og seks måne-
ders beredskab. Tidligere kendte alle opgaven, fordi man uddannede til de konkrete 
missioner. I dag skal uddannelserne være mere bredspektret. Det opleves sådan, 
at direktiverne ikke er fyldestgørende nok til at tage højde for bataljonens daglige 
belastninger.

Materielsituationen og beholdningerne, sammenholdt med hærstabens mål for 
uddannelses- og beredskabsniveauet harmonerer ikke.

I stedet for at arbejde med en kendt uddannelse må der improviseres. Når bataljo-
nen møder mandag morgen, ser man på hvad der står af materiel ude i gården, som 
fungerer og kører med det og løse opgaven efter bedste evne. Med de vilkår er det 
svært for enhederne at leve op til hærstabens krav.

Bataljonen skal være med til at holde gang i den operative struktur. Derfor vil det 
mest optimale være at få stillet en konkret opgave. 

Det er en udfordring for kvaliteten af uddannelsen, når bataljonen ikke kan fasthol-
de sit personel. I øjeblikket er personeludskiftning større end forventet – også selv-
om en del af bataljonens officerer har valgt at pendle til Antvorskov fra København. 

Der er behov for nogle effektive fastholdelsestiltag. 

Kaptajn Jeppe Rysgaard.



Anerkendende ord og handlinger samt en kram-
mer fra generalen var mindst lige så positivt efter 
det insider-angreb, som kaptajn Thorsten Carøe 
Lossin oplevede i Afghanistan. Han var kilden til en 
artikel på Forsvarets hjemmeside under overskrif-
ten ”Danske soldater anerkendes for deres indsats 
under insider-angreb”, som Gardehusarregimentet 
offentliggjorde i november sidste år. Hvor mange, 
der har fundet frem til den spændende førstehånds-
beretning, er uvist. Dog kan det konstateres, at ar-
tiklen langt fra har nydt samme mediebevågenhed, 
som hvis den havde indeholdt antydningen af, at 
danske soldater (måske) har gjort noget, der kræver 
en auditør- eller kommissionsundersøgelse.

Thorsten Lossin beskriver meget detaljeret og 
levende insider-angrebet fra start til slut, som han 
oplevede det. Blandt andet fortæller han, at han i et 
splitsekund nåede at tænke på sine børn og hustru, 
der skulle undvære deres far og mand, hvis han blev 
ramt.

Som overskriften siger, handler netartiklen om, 
at ni danske soldater har modtaget anerkendelse 
for deres indsats. Anerkendelsen bestod i Combat 
Action Badge, som anvendes i den amerikanske hær 
til soldater, der personligt har været i kamp. Men at 
dømme efter Thorsten Lossins beskrivelse af alt det 
positive, der fulgte efter insider-angrebet, vejer an-
erkendende ord og handlinger mindst lige så tungt.

Det mest slående i opremsningen af superlativer 
fra blandt andre britiske, canadiske og amerikanske 
generaler er imidlertid dette citat:

- … vores danske general, Morten Danielsson, var 

Anerkendelse 
er andet end 
pæne ord og 
dekorationer
Kaptajn med baggrund i missioner til 
bl.a. Afghanistan mener, at de mange 
års praktiske erfaringer har gjort 
officerernes uddannelse unik.

AF JOURNALIST ALICE BINNS  FOTO: PRIVAT
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Med midlertidig rang af major var Thorsten Lossin i 2014 udsendt otte 
måneder som rådgiver for det afghanske militærakademi i Kabul. 
Derudover fungerede han lejlighedsvis som en del af det mobile support 
team, og det var den funktion, der udløste et Combat Action Badge, 
rosende ord og et kram fra generalen.  

VÆRDIER OG ANERKENDELSE
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god til at tage sig af os efter hændelsen. Han inviterede 
os på morgenmad, så han kunne høre lidt om, hvad der 
var sket. Det er første gang nogensinde, jeg og de andre 
drenge er steget til et morgenbord med en stor krammer 
fra en general.

Vi lader den stå et øjeblik.
Der er altså tale om en 42-årig kaptajn (udnævnt til 

major i f.m. INTOPS) med 22 års erfaring fra det danske 
forsvar, herunder udsendelser til Irak i 2005 og ISAF hold 
6, som lige har været i kamp. Og så fremhæver han den 
danske generals personlige omtanke med den største 
glæde.  

Ved nærmere bekendtskab med Thorsten Lossin afslø-
res det hurtigt, at han hverken er naiv eller gal, men sna-
rere afspejler gennemsnittet af yngre officerer i det danske 
forsvar: Imødekommende og positiv, loyal, beskeden og 
stolt af det, han fagligt har udrettet. 

Hvad er anerkendelse?
På baggrund af de store afgangstal for officerer i For-
svaret gennemførte HOD sidste efterår to undersøgelser 
blandt medlemmerne. Undersøgelserne (omtalt i Danske 
Officerer nr. 06/2014) viste blandt andet, at ”der mangler 
korpsånd og reel anerkendelse af og tillid til officerskorp-
sets mangefacetterede og højt kvalificerede opgaveløsnin-
ger”.

Mangel på anerkendelse er ikke noget nyt og langt fra et 
begreb, som kun officerskorpset efterlyser, efterhånden 
som effektiviseringerne begynder at slå igennem.

På forsiden af Danmarks første veteranpolitik fra okto-
ber 2010 er overskriften ”Anerkendelse og støtte”, og i for-
ordet lægger daværende forsvarsminister, Gitte Lillelund 
Bech, navn til blandt andet følgende udsagn:

”For regeringen er det magtpåliggende at anerkende 
den værdifulde indsats, som veteranerne og deres pårø-
rende har ydet for Danmark.”

På Flagdagen 5. september, og når ministre besøger 
indsatsområder, fylder anerkendelse meget i talerne, men 
når det kommer til at definere, hvad reel anerkendelse er, 
bliver det mere abstrakt.

Det påpeger besvarelserne i førnævnte HOD-undersø-
gelser, som flere end 500 officerer har deltaget i. Ikke et 
ord om medaljer, højere løn eller hurtigere forfremmelse. 
Nej, de adspurgte officerers besvarelser dækker blandt 
andet over ønsker om, at den øverste ledelse i handling 
anerkender deres uddannelse, erfaring, loyalitet, hidtidige 
indsats m.m. og undlader at forringe deres muligheder for 
at forene en karriere i Forsvaret med familieliv.

Generalens gestus
Som nævnt indledningsvis medvirker Thorsten Lossin i 

denne artikel, fordi han i en anden kontekst viste, hvor stor 
betydning generalens gestus havde for ham og hans kol-
leger. Det bekræfter indtrykket af, at officerer er beskedne 
mennesker, der drives af en stor loyalitetsfølelse. 

En generaliserende beskrivelse, som igen bliver bekræf-
tet af kaptajn Lossin, der på opfordring har gjort sig tanker 
om, hvad der gør officersgerningen til noget særligt:

- Som officer besidder du en bestemt profil, der blandt 
andet vægter loyalitet, initiativ, handlekraft, ærlighed og 
korpsånd højt. Alle de ting kombineret med en god fysik er 
medvirkende til, at vi i givne situationer agerer og handler, 
som vi gør. Vores profil kombineret med vores uddannelse 
og træning, som indtil nu har været præget af en passende 
blanding af teori og praksis, er unik og noget, man ikke 
finder ret mange andre steder end i Forsvaret.

Han fortsætter:
- Vi bliver i en ung alder givet ansvar for mange millioner 

af kroner materiel for ikke at tale om det, jeg selv mener 
er den mest dyrebare ressource af alle, nemlig perso-
nellet. Man skal passe ekstra godt på sine folk og møde 
hver enkelt i øjenhøjde. Alle har en plads, og løber man 
om hjørner med dem, skal det nok blive husket mange år 
frem. Det gælder i øvrigt på alle niveauer.

Kan i værste fald koste liv
Thorsten Lossin tillægger massiv praktisk erfaring over-
ordentlig stor betydning. Erfaring indgyder respekt. Vi har 
selv været der, vi ved, hvad vi taler om. Erfaring får folk til 
at lytte og udvise tillid.

- Den erfaring, jeg taler om, kan man ikke læse sig til. 
Den er kommet til os over mange år og er det, der gør 
vores uddannelse unik. Hvis vi laver fejl, kan det i værste 
fald koste menneskeliv, siger Thorsten, der, når han ikke 
er udsendt som infanterist, gør tjeneste som sagsbehand-
ler i hærstabens kompetenceudviklingssektion i Karup. 
Han bor i Viborg med sin hustru, der har en chefstilling i 
Viborg Kommune, og parrets to børn på henholdsvis fem 
og syv år. Her bruger han noget af sin fritid på jagt, fiskeri, 
maratonløb og ikke mindst som fodboldtræner for de unge 
talenter i U/8 SIK.

Foretrækker en civil Master
Med forankringen i Jylland deler Thorsten Lossin ikke 
vilkår med de officerer, der har forladt Forsvaret eller 
overvejer at søge ud i det private erhverv grundet den ge-
ografiske usikkerhed. Han understreger, at han er meget 
glad for sit arbejde og ikke umiddelbart gør sig tanker om 
at søge væk. Men hans hidtidige planer for videreuddan-
nelse er blevet revideret.

- Jeg havde planer om VUT II, dengang det kunne gen-
nemføres som ét kursus med fast tjeneste i København, 
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men den nye MMS finder jeg ikke attraktiv sammen-
lignet med at læse en civil Master. Jeg tror, at en 
civil Master er mere anerkendt og anvendelig, hvis 
det skulle ske, at jeg ville få behov for det i den civile 
verden. Ingen ved, hvad der kan ske med det nye 
Forsvar, konstaterer Thorsten Lossin uden snert af 
bitterhed og tilføjer:

- Jeg er glad for min stilling i hærstaben, hvor jeg 
har fingeren på pulsen med stort set alt, hvad der 
foregår i de internationale missioner. Det vil være 
svært at forene det med studier, og samtidig ønsker 
jeg for nuværende at prioritere familien. Men man 
skal aldrig sige aldrig.

En vis pensioneret oberst og forfatter til ”Ledelse 
er ikke raketvidenskab” udtalte i indeværende års 
første nummer af Officeren:

- Hvis folk gør et godt stykke arbejde, er der al 
mulig grund til at give dem et klap på skulderen, og 
det er chefer generelt dårlige til.

Ovenstående er et eksempel på, at et skulderklap 
er en god investering.

Vores profil kombineret 
med vores uddannelse 
og træning, som indtil nu 
har været præget af en 
passende blanding af teori 
og praksis, er unik og 
noget, man ikke finder ret 
mange andre steder end i 
Forsvaret.
Thorsten Carøe Lossin 

VÆRDIER OG ANERKENDELSE
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I juni 2014 gennemførte Afghanistan valg af ny præ-
sident. Siden da og indtil nu, primo februar 2015, har 
Afghanistan endnu ikke fået indsat mere end ni ministre ud 
af nogle og tyve ministerier.

Omfattende valgsvindel, mediecensur, genoptælling af 
stemmerne og studehandler har betydet, at den nyvalgte 
præsident Asraf Ghani og hans Chief Executive Office (CEO) 
Abdoullah Abdoullah endnu ikke har fundet et kompromis 
på fordeling af ministre, der kan tilfredsstille deres bag-
land og de meget komplekse processer, der er i spil i den 
forbindelse.

Den nuværende Chief of General Staff, general Karimi, 
var i spil til at blive ny forsvarsminister. Han er pashtun og 
tilhører dermed Ghanis lejr. De to for afghanerne absolut 
væsentligste ministerier er Forsvarsministeriet (MOD) og 
Indenrigsministeriet (MOI), da disse to ministerier repræ-
senterer Afghanistan som nation. Befolkningen er stolt af 
sin hær og sin politistyrke. Samtidig er det også de to mi-
nisterier, hvor det internationale samfunds (IC) donationer 
tilføres i størst omfang. 

Skal Afghanistan have en chance for at blive en velfunge-
rende stat, må landet først have styr på den indre sikker-
hed, gøre op med korruptionen og udvikle en politisk vision 
for fremtiden.

Asraf Ghani har en plan for Afghanistan. Faktisk kan man 
følge denne plan ved at læse hans bog ”Fixing Failed Sta-
tes, a framework for rebuilding a fractured world”. I Ghanis 
første måneder som præsident kunne man følge mange af 
hans initiativer lige som kapitlerne i hans bog. Oplevelsen 
set udefra er nu, at virkeligheden ikke er helt så let som 
teorien i bogen.

Afghanistan som nation ser sig i stand til at bekæmpe 
Taleban og andre interne trusler. Tabstallene er høje, men 
afghanerne tror på, at de vinder krigen. Resolute Support 
(RS), NATO–missionen, der pr. 1. januar 2015 overtog fra 
ISAF, har fortsat meget stort fokus på at hjælpe afghaner-
ne med at vinde krigen inden for de rammer, der nu er til 
rådighed. 

Afghanistans største fjender viser sig måske ikke at være 
Taleban, Pakistan eller andre eksterne trusler. Afgha-
nistans største trussel kan være afghanerne selv og kam-
pen om magt og ikke mindst ressourcer. Etnisk balance på 
bekostning af kompetencer og kvalifikationer og udpræget 
korruption gør det svært for Ghani og Abdoullah at opbygge 

landet, sådan som Ghani og verdenssamfundet håber på.
Ghani kæmper kampen, det er ”op ad bakke”, som vi 

vil sige, men der er nu, efter valget af Ghani, en åbenhed 
i Forsvarsministeriet, hvor jeg har min daglige gang, om-
kring de reelle udfordringer, som ministeriet kæmper med, 
nemlig et umodent system, hvor kriminelle netværk base-
ret på etnicitet og dertil udpræget korruption kan florere. 
Afghanerne vælger aldrig side, før de ved, hvem der vinder, 
og forandringens vinde blæser. Ghani vil gøre op med kor-
ruptionen, og derfor vil alle de afghanske generaler, i hvert 
fald udadtil, det samme. Om Ghani vinder, og de afghanske 
generaler skifter side, må tiden vise.

Hvad er korruption i afghanske øjne? 
Det, vi definerer som korruption eller tyveri, ses ikke 
nødvendigvis som korruption i den enkelte afghaners øjne. 
Det mere eller mindre organiserede, at tage f.eks. en dunk 
brændstof her og der til sig selv for overlevelse og for ren 
personlig (klan- eller familiemæssig) vinding, ses i afgha-
nerens øjne ikke nødvendigvis som korruption. Sådan har 
man altid gjort i den afghanske kultur. Korruption er, når 
det er netværksbaseret, i store mængder, og bare fordi 
man kan (ikke for overlevelsens skyld) - og så kalder af-
ghanerne det ikke korruption, så kalder de det organiseret 
kriminalitet. Når det internationale samfund så kommer 
ind og vil bekæmpe korruptionen, så kolliderer vores syn 
på korruption med afghanernes syn. Det er let for os at 
identificere alle de små eksempler på korruption, som så 
i afghanernes øjne ikke nødvendigvis er korruption. Det er 
sværere for os at identificere og bevise den organiserede 
kriminalitet.

Opbygningen af den afghanske 
nation på nært hold
Susanne K. Lund er senior advisor og oplever nationsopbygningen 
på nært hold i verdens fjerde mest korrupte land, Afghanistan. 
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Oberst Susanne K. Lund orienterer generalmajor Payenda. Generalmajor Mohammed Nazim Payenda og oberst Susanne K. Lund.

Min rolle
Lige nu og de sidste syv måneder har jeg arbejdet som 
senior advisor for en af den afghanske forsvarsministers 
særlige rådgivere. Fokusområderne er ministerial devel-
opment, korruptionsbekæmpelse og opbygning af interne 
kontrolprocesser i det afghanske Forsvarsministerium. 

Organisatorisk indgår jeg i en matrix-organisation 
under RS, under den enhed der hedder Ministerial Advi-
sory Group (MOD MAG), ledet af en amerikansk tostjernet 
general, og samtidig indgår jeg i The Combined Security 
Transition Command – Afghanistan (CSTC-A) i den un-
derorganisation, der hedder Transparency, Accountability 
and Oversight (TAO) (korruptionsbekæmpelse). Chefen for 
TAO er den danske brigadegeneral H.C. Enevold. CSTC-A 
forvalter alle de ressourcer, p.t. omkring 5 mia. dollar 
om året, som det internationale samfund tilfører MOD og 
MOI gennem RS. CSTC-A indeholder funktioneområderne 
økonomi, TAO og rule of law.

Mit primære job er at rådgive generalmajor Mohammed 
Nazim Payenda, hvis officielle titel i Forsvarsministeriet er 
Inspector General (IG). En IG’s opgave er at være ministe-
rens øjne, ører, mund og samvittighed. Jobbet er at gen-
nemføre inspektioner, undersøgelser og rådgive lederne i 
MOD med henblik på, at de skal overholde love, regler og 
processer. 

Mit job besværliggøres en smule af, at både den tidligere 
minister, first deputy minister, chefen for indkøb og logi-
stik, chefen for indkøb, chefen for generalstabens G4-sek-
tion og IG alle kommer fra samme område i Afghanistan, 
hvilket kunne give en mistanke om netværksdannelse.

Samtidig er general Payenda en veluddannet, intelligent, 
engelsktalende og strategisk tænkende afghansk general. 
Det betyder i dagligdagen, at han er ministerens ”go-to-
man”, når større strategiske dokumenter skal sagsbe-
handles og godkendes mellem MOD og HQ RS. 

Payenda har været primær pennefører på det afghanske 
år 1394 commitment letter (de dokumenter, der opsætter 
krav og forventninger i forhold til udbetaling af de ca. 5 
mia. US dollar). Han er p.t. pennefører på samarbejdsdo-
kumentet Ministerial Development Plan (MDP) mellem 
MOD og HQ RS. Det strategiske dokument, som fortæller, 
hvorledes samarbejdet mellem MOD og RS skal foregå de 
næste to år, inden RS (måske) drosler ned i Afghanistan. 
MDP vil fremadrettet være grundlaget for de fremtidige 
commitment letters. 

Samtidig forsøger vi i TAO at få implementeret et Mini-
sterial Internal Controls Program (MICP) med henblik på 
at få øget den interne kontrol, således at bl.a. korruption - 
som minimum – besværliggøres, og mængden af struktu-
reret ledelsesansvar øges. 



Ministerial Internal Controls Program – MICP
I det afghanske Forsvarsministerium er der faktisk ned-
skrevne procedurer for stort set alle væsentlige processer. 
Disse omtales som decrees. Deres proces for brændstof 
hedder decree 4.6, deres proces for ammunition decree 
4.5 o.s.v. Udfordringen for det internationale samfund og 
afghanerne selv er, at godt nok er processerne nedskrev-
ne, men de følges sjældent. Årsagerne til dette kan findes 
mange steder. Vi som det internationale samfund har haft 
et succéskriterium, der hedder at producere en proces på 
skrift - så er det på plads! 

Kun omkring 30 pct. af den voksne afghanske befolkning 
kan læse og skrive, i enkelte af de afghanske korps er tallet 
ned på omkring 17 pct., og så er der et mere eller mindre 
bevidst ønske om ikke at følge procedurerne af korrupti-
onshensyn, eller bare fordi afghanske chefer ikke er vant til 
at stå til regnskab for nogen. 

TAO som en del af CSTC-A har derfor til opgave at im-
plementere interne kontroller for derigennem at søge at få 
de afghanske soldater, fra det højeste niveau og ned, til at 
følge deres egne nedskrevne procedurer fra top til bund.

Planen er i samarbejde med de afghanske IG og stra-
tegy and policy at indføre en policy, der stiller krav til det 
afghanske lederskab om at identificere deres egne pro-
cesser. Tilsikre at disse er ”Afghan good enough”, OG at 
de rent faktisk er til at følge. Når dette er gjort, skal den 
enkelte chef identificere, hvor risikoen for korruption og/
eller fejl er mulig. På baggrund af denne risikoanalyse skal 
afghanerne så lave deres eget program for intern kontrol 
kaldet Organizational Inspection Program (OIP). Disse OIP 
skal MOD IG, generalstabens- og korpsenes IG så have 
oversight over.

Som generalmajor Payenda udtrykker det: MDP er den 
strategiske plan for MOD de næste to år, og MICP er det 
værktøj, der skal tilsikre, at MDP følges.

Tjeneste i et strategisk hovedkvarter – ledet af amerika-
nere – i en Essential Function (EF) struktur. 
Dagligdagen i HQ RS, det afghanske Forsvarsministerium 
og Kabul består for mig i at forberede dagens møde med 
generalmajor Payenda. Dette gøres gennem updates i egen 
organisation TAO og gennem koordination med de øvrige 
senior advisors i MOD MAG. Vi er ialt ca. 40 senior advisors, 
som rådgiver de højst rangerende generaler i MOD. Tre 
gange om ugen samles vi, ledet af en US generalmajor, og 
koordinerer RS’ strategiske budskaber og søger at ensrette 
vores holdninger i forhold til generalerne i MOD. 

Vi kunne lære rigtig meget af de afghanske generalers 
evne til at gennemføre strategisk ensrettet kommunikati-
on. Hvis afghanerne har en agenda - et emne, de gerne vil 
have implementeret -, så har de en uovertruffen evne til 
på samme tid at ramme alle de advisors, der er til møde i 
ministeriet den pågældende dag. Hvis vi som koalition ikke 
er opmærksomme, fremstår vi let som uenige og ikke ko-
ordinerede, hvilket afghanerne nogle gange så kan udnyt-

te. Gennem tre ugentlige koordinationsmøder og daglige 
krydskoordinationer forsøger vi at undgå, at dette sker. 

Et andet behov for koordination internt i RS er vores 
funktionelle tilgang, også kaldet Essential Function (EF).

De otte EF er:

EF1, EF2 og EF3 har samme chef, chefen for CSTC-A, US 
generalmajor Semonite. Alle øvrige EF har deres egen 
tostjernede general eller civilt ansatte med ækvivalerende 
stillinger fra forskellige nationer. 

Alle senior advisors er fordelt ud under de forskellige EF 
og har dermed to chefer. Chefen for den EF, de tilhører, og 
chefen for MOD MAG henholdsvis MOI MAG.

Dette kræver megen koordination, da mange forskellige 
interesser er i spil. 

De amerikanske generaler, med COM RS i spidsen, 
men ikke mindst CSTC-A, bliver påvirket fra mange sider. 
CSTC-A skal styre den økonomi, som især amerikanerne 
giver til afghanerne; dette skal gøres under hensyntagen 
til alle de ovenfor nævnte udfordringer med det afghanske 
system. Kongressen stiller krav om budget execusion (det 
afghanske MOD nåede i år 1393 (Red.: Efter den iranske 
kalender) lige akkurat op på 58 procent), pengene skal 
bruges, og i et umodent system kan det være svært nok i 
sig selv.

Samtidig stiller det internationale samfund krav om 
håndtering af korruptionen i Afghanistan, dette gør ikke 
budget execusion lettere. Det amerikanske SIGAR (Special 
Inspector General for Afghanistan Reconstruction) holder 
øje med, hvordan CSTC-A og RS løser den (økonomiske) 
opgave, samtidig med at RS kæmper for at tilsikre, at 
afghanerne vinder krigen. 

Disse til tider modsatrettede forhold diskuteres ofte her 
i hovedkvarteret, og det kan da ind imellem frustreret en 
dansk officer.

(Fortsætter på hod.dk)
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Hele artiklen kan læses på HOD’s
hjemmeside. Scan koden
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HOD’S PENSIONSAFTALE

Pension: Hvilken investeringstype er du?
Hvis du endnu ikke har besluttet, hvordan din pension skal investeres, så læs med 
her. Det er nemlig en rigtig god idé at tage stilling til, hvor risikovillig du er, inden 
du sætter investeringen på automatpilot. Beslutningen kan være mange penge 
værd, og det er nemt at komme i gang.

HOD’s nye pensionsordning investeres i markedsrente, 
og det betyder, at du får det afkast, som markedet rent 
faktisk giver. Dit afkast afhænger dermed af, hvordan du 
har valgt, at din opsparing skal investeres, og derfor er det 
slet ikke ligegyldigt, hvordan dine penge får lov til at arbej-
de. Afkastet kan nemlig svinge meget fra måned til måned, 
og afkastet kan både være positivt og negativt. 

 
Er du et A-, B-, C- eller D-menneske?
Som udgangspunkt kan du vælge mellem fire forskellige 
investeringsprofiler, A, B, C og D, som varierer i forhold til 
risikoen og muligheden for at få et godt afkast. ”Investe-
ringsprofil D har den højeste risiko og dermed det største 
potentiale for et højt afkast, og A har den laveste risiko, 
men giver typisk også et mindre afkast. Da du fik pensi-
onsordningen i HOD, fik du automatisk investeringsprofil 
C som standardvalg. Den har en moderat risiko, og den 
indeholder derfor en god balance mellem risiko og afkast, 
fortæller forbrugerøkonom i PFA Carsten Holdum. 

Med en investeringsprofil er det PFA’s eksperter, der 
står for investeringen af din opsparing, og de arbejder hele 
tiden på at give dig det bedst mulige afkast i forhold til den 
risikoprofil, du har valgt.

Uanset hvilken investeringsprofil du vælger, vil andelen af 
risikofyldte investeringer automatisk blive nedtrappet i takt 
med, at du nærmer dig pensionsalderen. Det reducerer 
risikoen for store udsving og gør det nemmere for dig at 
planlægge din økonomi i pensionisttilværelsen. 

Én investeringsprofil gennem hele livet 
- Nedtrapningen i investeringsprofilerne betyder, at du 
kan nøjes med at vælge profil en gang i dit liv. Når du først 
har fundet ud af, hvor risikovillig du er, og hvilket afkast 
du ønsker at gå efter, vil nedtrapningen sikre, at du har en 
nogenlunde ensartet risiko gennem dit livsforløb. Der er 
altså ikke en foretrukken profil til unge, midaldrende eller 
seniorer, siger Carsten Holdum. 

Selvom det umiddelbart kan virke unødvendigt at skifte 
investeringsprofil, kan der dog godt være situationer, hvor 
det kan være relevant at tjekke, om du stadig har den 
rigtige risiko. Det kan fx være, at dit behov for sikkerhed 
ændrer sig med tiden, fx fordi dit økonomiske råderum 
eller din tilgang til risiko ændrer sig. Hvis det sker, kan du 
glæde dig over, at det ikke koster noget at ændre profil. 

Du Investerer: Ny mulighed, hvis du selv vil investere 
dine penge
Som noget nyt i HOD har du nu også mulighed for selv at 
vælge, hvilke fonde du ønsker at investere i. Denne mu-
lighed er for dig, som er interesseret i investering, og som 
selv ønsker at tage ansvaret for din opsparing.

- Hvis du ved en masse om investering og har sat dig 
godt ind i markederne, kan Du Investerer være et godt valg 
for dig. Som navnet indikerer, træffer du selv alle beslut-
ninger i Du Investerer, så du kan gøre præcis, hvad du vil. 
Men hvis jeg skal give et par gode råd med på vejen, kunne 
det være at sprede risikoen ved at vælge fonde med for-
skellige investeringsstrategier og at nedtrappe andelen af 
risikofyldte investeringer i god tid frem mod pensionsalde-
ren, så risikoen for tab mindskes, slutter Carsten Holdum.

 

TAG STILLING: SÅDAN GØR DU 

Du kan få hjælp til at finde ud af, hvordan din opsparing skal inve-
steres på mitpfa.dk. Følg blot denne enkle guide:

1. Log ind med NemID og klik på Mine investeringer.
2. Tag investeringsguiden, hvis du ønsker at få en anbefaling til, 
hvilken profil der passer bedst til dig, eller læs om Du Investerer.
3. Hvis du ønsker at ændre dit investeringsvalg, kan du gennem-
føre ændringen direkte på mitpfa.dk.

Du er selvfølgelig også velkommen til at bestille en rådgivnings-
samtale, hvor du kan tale med en rådgiver om dine overvejelser. 
Bestil en samtale på 39 17 60 19.        
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Efteruddannelse åbner flere døre

Mikkel Wammen er premierløjtnant og næstkomman-
derende i uddannelsessektionen på Militærpolitiskolen i 
Aalborg. I januar startede han på Aalborg Universitet, hvor 
han supplerer sin militære baggrund med en Masterud-
dannelse i læreprocesser. Med den civile efteruddannelse 
håber han på at udvide sin horisont både karrieremæssigt 
og fagligt.

Mikkel Wammen snakker som én, der har brugt megen 
tid på at lære at aflægge rapport og lære fra sig. Han taler 
i præcise og fuldendte sætninger og udpeger gerne, at han 
nu deler sin subjektive holdning. Han skyer ikke at bruge 
”qua” i stedet for at sige på grund af. Han smiler og griner, 
samtidig med at han fægter med håndfladerne, så ord 
bliver inddelt i bittesmå imaginære kasser. På pædagogisk 
façon skærer han luften over mødebordet op i tre bidder, 
når han forklarer om de tre søjler, der uddannes i på Mili-
tærpolitiskolen.

I en alder af 33 år har Mikkel Wammen allerede 12 års 
erfaring som befalingsmand bag sig, og i løbet af den tid 
må man nødvendigvis lære en ting eller to om at kommu-
nikere klart.

Som næstkommanderende i uddannelsessektionen faci-
literer han undervisningen ved at bringe fokus på pædago-
gikken i formidlingen af indholdet. 

Han tager sin Master ved siden af arbejdet på Aalborg 
Kaserner, og det er hans håb, at den civile efteruddannelse 
vil gøre ham endnu bedre til sit arbejde gennem en mere 
teoretisk tilgang til læring, da det i Forsvaret i høj grad 
handler om funktionalitet, når man uddanner.

- Min interesse startede, da jeg var kursusleder på den 
grundlæggende sergentuddannelse inden for Militærpoli-
tiet. I mit arbejde oplevede jeg, at fokus på pædagogikken 
mere eller mindre kun foregik på skolebænken og ikke 
i vores øvelser, hvor hovedparten af vores uddannelse 
egentlig finder sted. Og efter at jeg tog et diplommodul i 
pædagogik, syntes jeg, at jeg kunne se nogle alternativer. 
Det er den del, jeg gerne vil udforske noget mere. 

Derfor indskrev Mikkel Wammen sig på Aalborg Univer-
sitet i vinter, hvor han begyndte på en Master i Lærepro-
cesser. For folk med officersbaggrund kan man læse en 
række forskellige fag. Det tager to år at tage en Masterud-
dannelse, hvis man læser på deltid, og på den måde kan 

man passe sin tjeneste, mens man studerer. En master-
grad svarer til en kandidatgrad og forudsætter, at man 
har mindst to års relevant erhvervserfaring, inden man 
kan starte. Hver enkelt ansøger vurderes individuelt, og da 
Mikkel Wammen både havde adskillige års erhvervserfa-
ring som uddannelsesofficer og et diplommodul i pædago-
gik, var han selvskreven til at starte på uddannelsen. 

Flere muligheder i fremtiden
Det koster 18.000 kr. pr. semester at tage en Master i 
Læreprocesser, og de penge har Mikkel Wammen søgt 
ved Den Kommunale Kompetencefond. Han bruger gerne 
weekenden på at læse, da han også er i gang med at op-
kvalificere sig til kaptajn. Det går der faktisk endnu mere 
tid med. Samlet set bruger han ugentligt 20 timer på at bli-
ve kaptajn og 4-6 timer på at gå til forelæsninger og læse 
op på pensum til Masteruddannelsen. Smid en arbejdsuge 
på 38 timer plus det løse oveni, og du ender med et regne-
stykke, som ikke levner megen plads til fritid og samvær 
med familie og venner. Men som Mikkel Wammen siger, 
så er masteruddannelsen også en investering i fremtiden, 
såfremt han skulle få lyst til at omprioritere sin tid længere 
nede ad vejen.

- Lad mig sige det sådan: jeg elsker mit arbejde, og jeg 
nyder at gå på arbejde hver eneste dag. Men det er klart, 
at i et officersjob er der missionsudsendelser og fravær fra 
hjemmet. Så hvis det en dag ikke synes muligt at kombine-
re officerslivet med familielivet, åbner en Masteruddannel-
se for flere civile valgmuligheder. Så kan jeg måske finde 
arbejde på en civil uddannelsesinstitution.

Men Mikkel understreger, at det ikke er hovedformålet 
med at tage uddannelsen. 

- Jeg gør det for at blive bedre dér, hvor jeg er nu. Når 
man tager en Mastergrad inden for læreprocesser, specia-
liserer man sig undervejs, og jeg har tænkt mig at specia-
lisere mig i forandringsledelse. Det er også brugbart inden 
for militæret, så på den måde åbner jeg flere døre ved at 
tage en civil efteruddannelse.

Selvom afstanden fra Aalborg Kaserner til Aalborg 
Universitet ikke er mere end 10 kilometer, er der i billedlig 
forstand endnu kortere. På en civil uddannelsesinstitution 
uddanner man ikke fundamentalt anderledes, end hvad 

Hvis det ikke mere er muligt at kombinere officersjobbet med 
familielivet, åbner en Masteruddannelse for flere civile valgmuligheder.

EN CIVIL MASTERUDDANNELSE

TEKST OG FOTOS: JOURNALIST MADS DEGN GREGERSEN, AALBORG UNIVERSITET



Nr. 2 - 2015    27    

man oplever på officersskolen i København, og for Mikkel 
Wammen har det været let at finde sig til rette på campus 
og i pensum.

- Officersuddannelsen er meget ledelsesorienteret, og 
der er mange steder, hvor jeg kan se et overlap. Både 
pædagogik og ledelse handler meget om at motivere folk. 
Pædagogik handler selvfølgelig mere om at lære, men 
vi bruger stadig mange af de samme teoretikere. Og de 
underviser på samme måde: jeg har et pensum, og så skal 
jeg på en eller anden måde lære det. Det er ikke uvant for 
mig som officer, og jeg føler bestemt, at jeg passer ind.

Mødes på tværs af fag
På Aalborg Universitet benytter man sig af såkaldt pro-
blembaseret læring, hvor meget af undervisningen tager 
udgangspunkt i konkrete gruppeprojekter. På Masterud-
dannelserne kan man typisk finde studerende fra mange 
forskellige brancher og fag, og når nogle af de studerende 
er folkeskolelærere, mens andre sidder ved kommunen 
eller i private virksomheder, kan det være svært at finde et 
stofområde, man kan være fælles om.

Her er Masteruddannelsen i læreprocesser tilrettelagt 
sådan, at øvelser og opgaver tager udgangspunkt i noget 
konkret, samtidig med at undervisningen foregår på et højt 
teoretisk plan. På den måde kan alle være med på tværs af 
kontekst. 

- Vi har alle en vejlederrolle. Måske faciliterer jeg 
undervisning i militære emner, mens andre underviser 
i kommunale forhold eller noget helt andet. Men det er 
stadig undervisning, hvor en instruktør står foran nogle 
elever. Det er sådan set irrelevant, om du bliver undervist 
i et gevær, eller hvordan du skriver en stil. Det handler 
om processen, og hvordan du lærer fra dig. Så er det let at 
finde et fælles ståsted.

MASTERUDDANNELSER 

•  Svarer til en kandidatgrad, som er en 2-årig 
overbygningsuddannelse, der læses på universitetet

• Er rettet mod erhvervslivet

•  De fleste tager 2 år at læse, hvis man tager dem på deltid. 
Nogle kan læses på fuldtid

•   På AAU udbydes 29 forskellige masteruddannelser

•   Koster fra 12.000 til 59.000 kr. pr. semester afhængig af 
uddannelsen

•   Man skal have en relevant bachelor- eller professionsbachelor 
(eller tilsvarende) og efterfølgende 2 års relevant 
erhvervserfaring for at blive optaget

•   Ansøgere vurderes individuelt

•   De mest relevante Masteruddannelser for officersuddannede 
er: Public Administration, Public Governance, Organisatorisk 
Coaching og Læring, Læreprocesser og Business 
Administration

•   Uddannelserne er sammensat forskelligt, men består blandt 
andet af weekendseminarer i løbet af semesteret kombineret 
med gruppearbejde og selvlæsning.

Premierløjtnant Mikkel Wammen 
tager en Master i læreprocesser
på Aalborg Universitet.
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Ramt af politisk beslutning 
om at flytte
Medlem af hovedbestyrelsen, major Mads Timm, 
fortæller om Sergentskolens flytning til Varde.

AF REDAKTØR HENNING LAHRMANN 
FOTO: PETER EILERTSEN

Sidste år mistede Sønderborg sin 
sergentskole, Til gengæld fik Varde 
endnu en uddannelsesinstitution. Byen 
har i forvejen Campus Varde med bl.a. 
handelsskole og handelsgymnasium.

Hærens sergentuddannelser, som 
havde haft til huse i Sønderborg siden 
1926, er en af Forsvarets uddannel-
sesinstitutioner. Her bliver sergenter, 
oversergenter og seniorsergenter 
uddannet til alle hærens våbenarter. 

Vi besøgte major Mads Timm på 

Varde Kaserne. Han er chef for vide-
reuddannelserne på Hærens Sergent-
skole (HSGS) og valgt som medlem af 
HOD’s hovedbestyrelse, hvor han er 
suppleant for værnsformand/hæren.

Han fortæller om den politiske be-
slutning om at flytte skolen:

- Sergentskolen var med i politiker-
nes spil om at flytte rundt med For-
svarets tjenestesteder. Det formelle 
grundlag for Sergentskolens flytning 
var et tillæg til det store forsvarsforlig 

fra 2012. I foråret 2013 blev regerin-
gen, bestående af Socialdemokrater-
ne, Radikale Venstre og Socialistisk 
Folkeparti enige om en række ændrin-
ger på etablissementsområdet.

Partierne besluttede bl.a. at afhæn-
de Sønderborg Kaserne, hvor HSGS lå, 
og flytte skolen til Varde. Med det så-
kaldte lille forsvarsforlig var der også 
enighed om andre flytninger, nemlig 
at enheder og elementer på Bülows 
Kaserne i Fredericia skulle flyttes til 
byens anden kaserne, Ryes Kaserne. 
Stensved Kaserne ved Vordingborg 
skulle nedlægges og lejemålet på 
Odense Kaserne opsiges. I forbindelse 
med flytningen af Forsvarets Sund-
hedstjeneste til Århus skulle mulig-
hederne for en evt. hel eller delvis 
afhændelse af Flyvestation Skalstrup 
undersøges.

Opdelingen af DANILOG i tre nye en-
heder, som placeres i Aalborg, Karup 
og Skrydstrup, var også en del af det 
lille forsvarsforlig.

Tæt samarbejde med kommunen
Mads Timm har valgt at se positivt på 
Sergentskolens flytning til Vestjylland, 
og han glæder sig over, at skolen og 
dens medarbejdere er blevet godt 
modtaget her på Varde Kaserne. Ram-
merne er helt i orden. Der er blevet 
indrettet nye kontorer og undervis-
ningslokaler til HSGS.

- Da Sergentskolen var i Sønder-
borg, havde vi 20 officerer, og i dag er 
vi kommet op på det samme antal her 
i Varde. Skolen har kunnet fastholde 
en faglig tyngde ved bl.a. at styrke 

Major Mads Timm, som er chef for 
videreuddannelserne på Hærens 
Sergentskole i Varde, har siden 
2010 været valgt som medlem af 
HOD’s hovedbestyrelse. 





kursusledelsen ved Grundlæggende 
Sergent Kursus. Det er sket for bl.a. 
at håndtere de fremtidige elever på 
basisofficersuddannelsen og sprogof-
ficererne, hvor sidstnævnte som 
udgangspunkt møder på skolen med 
en generel højere uddannelse.

Det var vigtigt, at vi holdt ”uddan-
nelsesproduktionen” i gang, mens vi 
flyttede. Og det lykkedes. 

Mange af vores officerer og be-
falingsmænd har flyttet bopæl. I 
forbindelse med flytteplanerne fandt vi 
hurtigt ud af, at garnisonen her i Varde 
gennem mange år har haft et nært og 
positivt samarbejde med kommunen 
om børneinstitutioner, boliger og job 
til ægtefæller, forklarer Mads Timm.

Skolen var også hjulpet af, at en af 
mine lærere (seniorsergent) var kon-
sulent i ledelsesudvikling. Han havde 
haft sit eget rådgivningsfirma, og han 
havde erfaring fra bl.a. projekter for 
Danfoss på Als. Han havde dog i 2012 
valgt igen at blive ansat i Forsvaret, 
og han vendte tilbage til skolen med 
henblik på at være underviser på mit 
kursus. Med ham og hans viden og 
kompetencer gik vi meget ind i aktivt 
at støtte medarbejderne – også i rela-
tion til deres private forhold.

Hele landet skal være repræsenteret 
- Under forberedelserne med at flytte 
fra Sønderborg til Varde fik vi et antal 
besøgsture, også til nabokommuner-
ne. Det var medvirkende til, at et antal 
medarbejdere valgte at flytte med 
deres familier fra Sønderborg-områ-
det her til Varde. Vi regnede med, at 

nogle ville flytte, og at et mindre antal 
ville pendle frem og tilbage eller søge 
andet job, siger Mads Timm, som 
fortæller, at en del af dem, der har 
valgt at pendle, var vant til den form 
for tilværelse, da de allerede pendlede 
til arbejdet i Sønderborg.

- Vi har indledningsvis ikke haft 
problemer med fastholdelse. Folk vil 
gerne blive hos HSGS. På det seneste 
er der dog et stigende antal, som sø-
ger væk - oftest for at komme tættere 
på hjem og familie. For mit eget ved-
kommende er min stilling den samme 
som i Sønderborg. Den væsentligste 
ændring er, at vores organisations-
struktur er blevet fladere. Det er en 
styrkelse. Dertil kommer en generel 
styrkelse af den faglige struktur på 
Grundlæggende Sergentuddannelse, 
siger han.

Vi har dog været presset i den sene-
re tid. Bl.a. har vi måttet afgive lærere 
til INTOPS og haft stillinger i opslag, 
siger Mads Timm, som fremhæver, at 
når skolen bemander stillingerne som 
undervisere, er målet, at hele landet 
og alle hærens våbenarter skal være 
repræsenteret.

Valgt til HB i 2008
Mads Timm har beskæftiget sig med 
organisationsarbejde på landsplan 
gennem syv år. I fortsættelse af flere 
års virke som lokal tillidsrepræsentant 
blev Mads Timm opstillet og valgt som 
suppleant til HOD’s hovedbestyrelse 
på repræsentantskabsmødet i 2008.

På næste ordinære repræsentant-
skabsmøde i 2010 blev han indvalgt i 
hovedbestyrelsen og valgt som sup-
pleant for værnsformanden for hæren. 
Ved konstitueringen blev han udpeget 
som HOD’s repræsentant i ”Underud-
valg vedr. Samarbejdsordning (USAM) 
og til at indtræde i AC’s Tillidsrepræ-
sentantudvalg. Mads Timm har bl.a. 
været med til at udarbejde de nuvæ-
rende regler for TR.

I perioden fra den 1. august 2012 til 
den 1. februar 2013 havde han orlov 
fra HB-arbejdet på grund af INT-
OPS-tjeneste.

I indeværende valgperiode er Mads 
Timm indstillet til at være HOD’s re-
præsentant i det kommende Koordi-
nerende Samarbejdsudvalg (KSU) for 
Specialoperationsstyrkerne.
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Chefsergent Gert Larsen sammen 
med Major Mads Timm.

Et hold elever på 
VUT-II ML undervises i 

offentlighedsloven.
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Grønlands 
succés

Det var i havet mellem Grønland og 
Canada - i Inglefield Bredningen -, at 
KNUD RASMUSSEN for seks måne-
der siden opfyldte forskernes vildeste 
forventninger. Eller rettere - det gjorde 
besætningen ombord på inspektions-
fartøjet med dette navn.
   - Vi havde håbet på en eller to 
komplette prøvekerner, men kom 
hjem med langt over, hvad vi håbede 
på, fortæller forskningsleder Naja 
Mikkelsen, der påmønstrede KNUD 
RASMUSSEN i Thule i august sam-
men med kollegaen John Boserup fra 
GEUS og specialgrej til indsamling af 
prøver fra havbunden.
   Da ”øvelsen” var slut en god uges 
tid senere, stod der ikke en eller to, 
men 25 intakte mudder-borekerner 
af to meters længde på dækket. De er 
nu på laboratoriet i København. Små 
prøver udtages og undersøges for 
mikrofossiler og iltforhold, som siger 
noget om klimaet, og hvordan det har 
udviklet sig gennem de seneste 4.500 
år. Perioden, hvor området har været 
beboet.
 - Vi har lavet mange marinetogter, 
men det var første gang med et af For-
svarets skibe, og det har været en helt 
fantastisk oplevelse. Besætningen var 
utroligt hjælpsom og gik til opgaven 
med stor opfindsomhed. Der skulle 
mange specialløsninger til for at få 
vort udstyr til at virke ombord, siger 
Naja Mikkelsen. Hun mindes hændel-

sen, da et par besætningsmedlem-
mer lå på dækket med svejseudstyr 
og ”justerede” udstyret, som i deres 
hænder blev forbedret til indsatsen 
med borehovedet på havbunden tre til 
fem hundrede meter nede.

Glade for Forsvaret
- Vores besætning har alle mulige 
kompetencer og kan lidt af hvert. Og 
så er de utroligt glade for at lave og 
løse konkrete opgaver. Har vi opnået 
et godt resultat, er det bare super 
efter min opfattelse, siger kaptajnløjt-
nant Kristian Daugaard, som var chef 
på inspektionsfartøjet. Mens prøverne 
blev indsamlet og mudderkernerne 
bjærget, sørgede skibets navigatører 
for at GPS-plotte prøvernes position 
på et kort, så man efterfølgende i de-
taljer kan se, hvor i den 100 kilometer 
lange bredning de enkelte borekerner 
er hentet.
  - Som forskere er vi meget glade 
for al den hjælp, vi får af Forsvaret, 
pointerer Naja Mikkelsen. Resultater-
ne efter den vellykkede kampagne i 
Inglefield Bredningen indgår i en stor 
international undersøgelse af, hvordan 
klima og natur påvirkede liv og øko-

To forskere tog med KNUD RASMUSSEN 
på “undervandstogt” og kom hjem med 
favnen fuld af borekerner med uvurderlige 
oplysninger.

AF LEIF O. NØRGAARD, DJ

FORSVARET STØTTER FORSKNINGEN

NAJA MIKKELSEN

Naja Mikkelsen er seniorforsker ved 
GEOS, Danmarks og Grønlands geologiske 
undersøgelser. I 2012 var hun med KNUD 
RASMUSSENs ”fætter”, inspektionsfartøjet 
EJNAR MIKKELSEN, op langs Grønlands 
østkyst. Grønlandsfareren, polarforskeren 
og forfatteren Ejnar Mikkelsen er hendes 
farfar, og hun lagde i øvrigt selv navn til og 
døbte skibets SAR- (sørednings)fartøj.

nomi for befolkningen i Arktis. Det er 
det såkaldte ICE-ARC-projekt, som EU 
støtter, siger Naja Mikkelsen. Forkor-
telsen står for Ice, Climate, Economics 
- Artic Research on Change

Kernetageren er ved at blive klargjort.
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Maskinfolkene ombord på KNUD RASMUSSEN Henning B. Engstrøm og John S. Poulsen i færd med at reparere GEUS’ udstyr.
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Nyt liv i de gamle kaserner

I denne udgave af Frikvarteret vover vi pelsen og skri-
ver om lukninger af kaserner og militære anlæg. Og med 
at vove pelsen hentyder vi naturligvis til, at det er et emne, 
der kan sætte gang i følelserne og afstedkomme temmelig 
ophidsede diskussioner. Det ses ikke mindst lige nu med 
hensyn til den bebudede lukning af Officersskolen på Fre-
deriksberg. 

Der kan være mange gode grunde til at lukke kaserner 
eller andre militære anlæg. I dag er der vel ingen, som 
begræder, at Ballonparken på Islands Brygge blev nedlagt 
for snart 70 år siden. Tiden løb ganske enkelt fra brugen af 
balloner, og dermed forsvandt behovet for arealer og byg-
ninger, der kunne huse ballonkompagnierne. Det samme 
gælder for Holmen, hvor det i dag er svært ikke at glæde 

sig over det enestående miljø, der er skabt i og omkring de 
renoverede, gamle bygninger. Der er naturligvis forskel på, 
om kaserner og anlæg lukkes, fordi tiden er løbet fra dem, 
eller fordi det handler om politik og behovet for at spare på 
offentlige budgetter – vel vidende at langt fra alle offentlige 
besparelser rent faktisk også giver besparelser i den sidste 
ende. 

Det er indiskutabelt, at kasernelukninger som en del af 
en sparerunde kan have store økonomiske konsekvenser 
for den pågældende by. Til gengæld kan der på længere 
sigt være gode muligheder for at skabe byudvikling og nye 
værdier, hvis man forstår at udnytte de attraktive kaser-
neområder og -bygninger innovativt. Vi bringer her et par 
gode eksempler:

Hvad blev der af de kaserner og militære anlæg,
som politikerne besluttede at lukke?

Randers Kaserne 

Randers Kaserne blev oprindeligt bygget til Jydske 
Dragonregiment og stod færdig i 1940. Bygningerne 
fremstår i overvejende grad i røde mursten og tegl og 
er opført i en enkel og smuk arkitektur. I 2005 købte 
It-folkene Eske Munck og Henrik Sinnbeck kasernen 
af staten, og det blev starten på det ambitiøse projekt 
om at etablere en ny by i byen. Gennem de seneste 
år er de mange bevaringsværdige kasernebygninger 
blevet sat i stand, og der er kommet fuld aktivitet 
i alle bygningerne med både offentlige og private 
erhvervslejere. Nu startes næste etape, hvor de eksi-
sterende bygninger skal integreres med 64.000 kvm 
nybyggede boliger, erhvervslejemål, butikker, caféer 
og bygninger til kulturelle formål.

Næstved Kaserne  

Da Gardehusarkasernen i Næstved blev opført 
i 1938-40, var den Danmarks største og mest 
moderne kaserne. Prisen var dengang 4,6 mio. 
kroner - eller det samme, som det kostede at 
anlægge den nye havn og kanal. Kasernen blev 
solgt til Næstved Kommune i 2001, og to år senere 
fik kommunen brugsretten til bygningerne med 
den strengt symmetriske arkitektur inspireret 
af kasernen i Tønder og tyske rytteri kaserner. 
Næstved Kommune har en ambitiøs masterplan 
for området, som er delvis realiseret. 60 pct. er på 
nuværende tidspunkt bygget ud, og der er blandt 
andet sprogskole, dyrehospital og boliger.
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Farum Kaserne  

Farum Kaserne blev etableret i 1954-56 og husede 
Ingeniørregimentet og Sjællandske Trænregiment. 
Som en følge af forsvarsforliget i 1999 blev kasernen 
lukket. Det er svært at tale om Farum Kaserne uden 
at nævne den tidligere borgmester, Peter Brixtofte. 
En del af den omfattende Brixtofte-sag omhandlede 
netop et lån på 250 mio. kroner, som Peter Brixtofte 
optog uden om byrådet, og som blev brugt på købet 
af kasernen. Brixtofte eller ej, det tidligere kaserne-
område på 25 ha er i dag ved at blive transformeret til 
en helt ny bydel beliggende i attraktive, naturskønne 
omgivelser. Bydelen er udformet med forskellige 
bebyggelser i et fælles grønt område med småsøer, 
store gamle træer og naturgræs, og der er taget 
hensyn til landskabet, den oprindelige bevoksning og 
det rige dyreliv. I alt er der planlagt ca. 800 boliger, 
som fordeler sig med fleretagershuse i yderkanten 
og kæde-, række- og gårdhavehuse i midten. 

Viborg Kaserne 

I 1867 blev det besluttet at gøre Viborg til en permanent garnisonsby. I 1924 blev det bestemt, at Forsvaret skulle 
stå for indkvarteringen af personellet, og der blev opført syv bygninger rundt om eksercerpladsen. Senere kom 
en hovedvagtsbygning til, og der blev bygget værksteder, garageanlæg og en sports- og feltbane. I 2001 mistede 
Viborg sin status som garnisonsby, og kommunen købte området med bygninger for 40 mio. kroner af Forsvaret. 
Den tidligere borgmester, Johannes Stensgaard, havde kæmpet en brav kamp for at beholde kasernen og identi-
teten som “soldaterby”, men kommunen havde også en plan B for området. I dag er der masser af ungdomsbo-
liger, et nyt rådhus, et stort uddannelseshus, en dramaskole og en animationsskole, der er blevet internationalt 
anerkendt takket være de tidligere elever, der for nylig blev Oscarnomineret for deres film. Viborg mistede mellem 
500 og 1.000 arbejdspladser, da kasernen lukkede. I dag er der skabt omkring 2.000 nye arbejdspladser, og der er 
2.000 studerende på området.  

Flyvestation Værløse  

Flyvestation Værløse var i mange år hjemsted for 
eskadrille 721 og 722. Den første april 2004 blev en 
stor del af aktiviteterne flyttet til Aalborg, Karup og 
Skalstrup. De sidste værksteder blev nedlagt i 2008, 
og det satte et endegyldigt punktum for en æra i 
dansk militærflyvning. Området er i dag et pragfuldt 
rekreativt område med rigelig plads til nye boligkvar-
terer. Flere af de gamle bygninger er blevet renove-
ret, og der er bygget nye boliger, som stilmæssigt 
passer ind i omgivelserne. I den sydvestlige del af 
området ligger også Filmstationen, der med brug af 
de gamle hangarer har etableret Danmarks største 
filmstudie- og produktionsfaciliteter. Filmstationens 
vision er at skabe et mangfoldigt og kreativt miljø, 
hvor store og små virksomheder inden for alle aspek-
ter af branchen kan udnytte hinandens potentiale 
for at opnå det bedst mulige resultat. Både kreativt, 
kunstnerisk og økonomisk.



DRONER SOM ARBEJDSREDSKAB

Beredskabsdrone på vej i det 
arktiske luftrum

Under adskillelige juletræer lå der i år pakker med 
droner – men det er dog ikke den slags droner, sektions-
chef Brian M. Wesselhoff fra Beredskabsstyrelsen, Nati-
onalt Beredskab benytter i sit arbejde til hverdag. Om de 
to forskellige droner, som Beredskabsstyrelsen foreløbig 
har anskaffet, siger Brian Wesselhoff, der i øvrigt også er 
uddannet som datamatiker:

- Naturligvis har Beredskabsstyrelsen udarbejdet planer 
for, hvad man i redningsberedskabet vil kunne bruge 
droner til. 

– I første omgang har opgaven været at se på, hvilke 
opgaver vi skal løse, og dermed hvad det er for typer dro-
ner, der er brug for og i hvilke situationer. Det er det, som 
ligger til grund for vort syn på anvendelse af droner i vort 
fremtidige arbejde. Derefter er der kommet en ny vinkel 
på i forhold til det arktiske beredskab. I den situation tæn-
ker vi, at mange af de ting, vi har i vor nationale kapacitet, 
også i en eller anden udstrækning skal kunne bringes i 
anvendelse i det arktiske område.

- Derfor er vi nødt til først og fremmest at få afprøvet 
konceptet og de typer droner, vi har tænkt os at anskaffe, 
under de forhold, der gør sig gældende her, før vi ser nær-
mere på det arktiske. Dronerne er ikke bygget til ekstrem 
kulde, derfor er der nogle begrænsninger for, hvornår de 
kan indsættes i det arktiske i forhold til her sydpå. Der 
kan eksempelvis være nogle forhold omkring vind, kulde 
og andre forhold, som bevirker, at vi er nødt til senere at 
teste dronerne ved en arktisk øvelse.

- Vi vil ikke ”flyve” langt ud over eksempelvis øde 
havstrækninger, da vore droner er møntet på inspektion i 
kystnære farvande, eksempelvis hvis der er et skib, som er 
kæntret, eller på land, hvor vi kan se situationen fra oven, 
altså i fugleperspektiv

Droner er forskellige
- Vi har to forskellige droner – en fastvinget og en rotor-
baseret drone. En del af vor strategi er, at vi er nødt til at 
have to forskellige typer, fordi de opfører sig lidt forskel-
ligt. Den ene er god til det ene formål og den anden til 
noget andet, og det er sådan set en del af strategien. Det 
skyldes, at man ikke får alle gode egenskaber i en bestemt 
model. Det vil altid være et kompromis, hvis man kun har 
én drone i forhold til henholdsvis at lave kortlægning, 
eftersøgning eller overvågning.

- Det er en del af vor strategi at gå i de to retninger. Der-
udover er det sådan, at vi også er gået efter nogle droner, 
der kan flyve, når der er behov for det – det vil sige i de 
fleste vejrsituationer. Desuden kan den rotorbaserede dro-
ne transportere måleudstyr på op til 1,5 kg. (selve dronen 
vejer 5,5 kg.).

- Vi har som nævnt ikke afprøvet udstyret i det arktiske 
område, fordi den afprøvning ligger inden for samarbejdet 
under AGFOA (Arbejdsgruppe for styrkelse af Forsvarsmi-
nisteriets opgavevaretagelse i Arktis), hvor man foretager 
forskellige forsøg, og et af dem vil formentlig være afprøv-
ning af en beredskabsdrone i det arktiske område.

- Med benyttelsen af droner er vi først lige kommet i 
luften og har fløjet indtil flere gange over større områder 
for at foretage kortlægninger, og sidst i 2014 var vi med 
ved en havmiljøsamarbejdsøvelse nord for Falster, hvor vi 
skulle lede efter olieudslip til havs med den fastvingede 
drone.

Der skal uddannede operatører til dronerne
- Samtidig har vi konkret foretaget en uddannelse af dro-
ne-operatører i brug af begge typer droner. Det var første 
gang, at deltagerne fik lejlighed til selv at ”flyve” både den 
rotorbaserede og den fastvingede drone.

- Den første del af strategien er at foretage en forsøgsvis 
implementering, hvor vi kommer i gang med at lave de 
rigtige ting og også lærer noget, vi kan gøre bedre. I 2015 
går vi i gang med den egentlige operationalisering, så vi 
fremadrettet kan tilbyde assistance med droner samt finde 
frem til dem, vi vil uddanne.

- Dronerne skal kunne ”flyves” manuelt af en person. De 
regler, der er for droner, er, at man skal kunne manøvre 
den hele tiden. Så kommer der en faldskærmsudspringer 
på vej mod ens drone, skal man også kunne foretage en 
undvigemanøvre, som for eksempel at nødlande den. Dro-
nen skal faktisk altid være inden for synsvidde.

- Med den fastvingede drone ”flyver” vi omkring 70-80 
meter over jorden, og vi må ”flyve” op til 100 meter, så det 
giver ligesom det vindue, vi har at arbejde indenfor. Men vi 
kan kortlægge 1x1 kilometer med billeder og derefter byg-
ge et nyt kort. Vor fastvingede drone kan flyve autonomt, 
sende live video (også termisk) og optage billeder samt i 
øvrigt følges på en skærm på en tablet, der kontrollerer 
dronen.

- Den rotorbaserede drone kan flyve lige så langt væk, 
som vi kan se den. Det vil sige også omkring en kilometer 
væk fra én, og desuden kan man kan benytte kameraet til 
at se, hvor man flyver – zoome nedad eller fremad. Men 
man skal dog stadig kunne se og styre den visuelt. For 
tiden flyves den manuelt, men der findes også et autonomt 
flyvemodul til den, så den kan flyve inden for et bestemt 
område, man har defineret på en tablet pc. Man skal dog 
stadig holde øje med den og være klar til at nødlande eller 
flyve direkte ”hjem”, hvis der kommer noget i vejen for 
dronen. Foreløbig er den rotorbaserede drone tænkt som 
en manuelt styret eftersøgnings- og overvågningsenhed.

AF JOURNALIST STEEN CADAN, DJ  FOTOS: BEREDSKABSSTYRELSEN
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Får du nok ud af HOD’s
medlemsaftale?

På medlemmernes vegne har HOD 

forhandlet sig til fordelagtige vilkår 

for en lang række af forsikringer. 

De handler om gode dækninger, 

lave priser og ikke mindst adgang til Tryg 

Gruppeforsikrings specialister og rådgivere. 

Mange medlemmer har allerede taget imod til-

buddet. Hvis du også føler dig fristet, så gå ind 

på hod.dk under Forsikringer og læs mere. 

Eller ring direkte til Tryg Gruppeforsikring på 

70 33 25 25 og hør, hvad du kan få ud af aftalen.

Mere end hver tredje offi cer udnytter nu aftalen med Tryg Gruppeforsikring.

Fastvingebaserede droner kan være de mest anvendelige
- Jeg har store forventninger til den fastvingede drone. 
Den flyver faktisk selv og er meget vindstabil, flyver 40-50 
km/t og i 40 minutter før batteriudskiftning. Der er for-
skellige værktøjer til at optage fra dronen. Vi kan faktisk 
også skifte over til live video, i stedet for at den tager bille-
der, og vi har også et termisk kamera til den. Faktisk kan 
man på et kort se, hvor den befinder sig på sin rute. Den 
er typisk kodet til at flyve inden for et parallelt mønster 
med en vis optimal dækning af terrænet.

- Jeg synes, at den vingebaserede drone er lidt mere 
anvendelig og samtidig solid og god samt forholdsvis nem 
at betjene. Det er nogle af de erfaringer, vi indtil videre 
har indhøstet, slutter sektionschef Brian M. Wesselhoff fra 
Beredskabsstyrelsen, Nationalt Beredskab.

Sektionschef Brian M. Wesselhoff, 
Beredskabsstyrelsen, Nationalt Bered-
skab, med den rotorbaserede drone.
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General John Allen giver 
et aktuelt overblik over 
kampen mod Islamisk Stat

I denne aktuelle analyse af den in-
ternationale koalitions kamp i Irak og 
Syrien, der kaldes ”Operation Inherent 
Resolve”, som Danmark er medlem af, 
peger eksperter på, at en militær sejr i 
Irak vil være kortvarig uden en løsning 
på den dybe splittelse mellem kurdere 
og arabere og sunnier og shiitter.

”Vort mål er at degradere og i 
sidste instans tilintetgøre ISIL”. Det 
sagde præsident Barack Obama i 
en tv-transmitteret tale 10. septem-
ber sidste år, da han skulle forklare 
formålet med de amerikansk-ledede 
luftoperationer mod ISIL’s eller Isla-
misk Stats styrker i Irak og Syrien.

Nu et halvt år og 2.500 bombe-
nedslag senere synes IS stort set at 
holde stand indenfor de grænser i Irak 
og Syrien, de selverklærede hellige 
islamiske krigere etablerede for deres 
nye stat i en blitzkrieg sidste forår og 
sommer. 

IS-styrker har kun mistet kontrol-
len med den strategisk ubetydelige 
kurdiske by Kobane nær Tyrkiet, og de 
gør i disse dage bitter modstand mod 
den irakiske hærs og shia-militsers 
væbnede anslag mod den sunni-domi-
nerede irakiske provinsby Tikrit.

- Lige nu er det vigtige, at vi i kraft af 

bombninger af IS-styrker og befriel-
sen af Kobane og flere mindre byer 
i det centrale Irak har stoppet deres 
fremdrift. Islamisk Stat er ikke længe-
re i stand til at erobre nyt territorium, 
udtalte Obamas særlige udsending 
til den 61 lande store koalition mod 
Islamisk Stat, general John Allen, 
under en nylig briefing i tænketanken 
Atlantic Council. 

Men luftkrigen mod IS i Irak og Syri-
en er blevet mødt med skarp kritik fra 
republikanere i Kongressen.

Republikanere som John McCain 
– formand for Senatets forsvarsud-
valg – har flere gange slået til lyd for 
indsættelse af en amerikansk og allie-
ret kampstyrke i Irak ud over de 3.000 
rådgivere og trænere, der allerede 
befinder sig i landet.

Soldater higer efter revanche
Og mange Irak-veteraner har da også 
overfor amerikansk presse udtrykt 
ønske om at vende tilbage til en slag-
mark i Irak, hvor de og deres kollegaer 
spildte blod og liv på at indtage byer 
som Falluja og Tikrit, der nu lever 
under et islamisk terrorregime. 

Et muligt tab af Ramadi i Anbar-pro-
vinsen, som IS prøver at indtage i 

USA’s særlige udsending til den internationale 
koalition er optimistisk om Iraks og koalitionens 
militære strategi.

AF JOURNALIST MARTIN BURCHARTH, NEW YORK

INTERNATIONALT

disse dage, ville ligeledes være en 
dybt frustrerende oplevelse for det 
amerikanske forsvar.

John Allen lægger ikke skjul på sine 
frustrationer og følelse af ydmygelse 
af Islamisk Stats øjensynligt ube-
sværede besejring af den irakiske 
hær sidste år. Han tjente som øver-
stbefalende for en marinebrigade i 
Anbar-provinsen 2006-08.

- Det har været frygteligt svært at 
opleve, at IS overtog og plyndrede 
irakiske byer, som tusinder af ameri-
kanske soldater så uselvisk kæmpede 
for at befri (fra sunni-oprørere, red.).  
Dengang var jeg motiveret af deres 
ofre og det er, hvad der stadig inspi-
rerer mig i dag. Det styrker mig i mit 
forehavende – at sikre koalitionens 
sejr over Islamisk Stat, sagde Allen 
under briefingen.

Også uafhængige amerikanske 
analytikere kritiserer Obama-regerin-
gens og den internationale koalitions 
krigsførelse mod IS, men til forskel fra 
republikanerne mener de, at der hver-
ken er hoved eller hale i strategien.

Anthony Cordesman fra Center for 
International and Strategic Studies 
mener, at en militær strategi der skal 
”degradere og ødelægge IS” ikke vil 
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virke, med mindre koalitionen har en 
helhedsplan for politisk og økonomisk 
stabilisering af Irak og Syrien.

- En militær sejr i Irak vil være 
kortvarig uden en løsning på den dybe 
splittelse mellem kurdere og arabere 
og sunnier og shiitter … En befrielse 
af Kirkuk vil stille kurdere op mod ara-
bere, og i Mosul vil det samme være 
tilfældet med sunnier og shiitter, siger 
Cordesman.

Den anerkendte strategiske analy-
tiker anfører endvidere, at arabiske 
medlemmer af  koalitionen sammen 
med Tyrkiet på et tidspunkt vil finde 
det totalt uacceptabelt, at Iran udnyt-
ter luftangreb mod IS til at vinde stør-
re indflydelse i Irak. Det er allerede 
ved at ske i forbindelse med angrebet 
på Tikrit.

Slaget om Mosul
Men general Allen og Pentagon foku-
serer mere på det militære aspekt og 
deres plan om at genopbygge befriede 
områder. Han påpeger endvidere, at 
befrielsen af Tikrit vil sikre hovedvejen 
fra Bagdad til IS-besatte Mosul i det 
nordlige Irak.

- Mosul bliver en milepæl i kampen 
mod IS, men der vil være andre vigtige 

slag. Det afgørende er ikke at fast-
sætte et tidspunkt, men – som Iraks 
premierminister Haider al-Abadi har 
sagt – at forberede angrebet såvel 
som genopbygningen af Mosul, siger 
han.

Mosul blev indtaget af IS-styrker i 
juni sidste år. Den irakiske regering 
planlægger at indsætte en styrke på 
25.000 soldater bestående af to hær-
divisioner, flere brigader fra sikker-
hedsstyrkerne og kurdiske Peshmer-
ga-styrker.

Islamisk Stat antages at have 2.000 
krigere stationeret i Mosul. Normalt 
skal en invasionsstyrke være mindst 
4 - 5 gange større end forsvarsstyrken 
for at vinde og undgå store civile tab.

Udstationerede amerikanske rådgi-
vere og trænere skal i en vis udstræk-
ning hjælpe de nytrænede irakiske 
styrker med at indtage Mosul og byer i 
Anbar-provinsen.

General Allen understreger, at den 
internationale koalitions kamp mod IS 
ikke kun skal være af militær karakter.

- Vi har en flerstrenget strategi, som 
ud over det militære aspekt går ud på 
at bremse IS’s rekruttering af uden-
landske krigere, sabotere deres ind-
tægtskilder, organisere centraler for 

kontrapropaganda og yde humanitær 
bistand til flygtninge og ofre for deres 
modbydelige styre, sagde Obamas 
særlige udsending.

Et afgørende vigtigt element i offen-
siven er ifølge Allen at planlægge lang 
tid i forvejen en hurtig indrykning med 
humanitær bistand og en genopbyg-
ning af ødelagte bygninger og facilite-
ter efter befrielsen af en by.

- Vi må gå ud fra, at store dele af 
befolkningen vil være traumatiserede. 
Mange af dem vil frygte hævnaktioner 
fra shia-militser. Derfor bliver det 
vigtigt at genskabe en vedvarende nor-
maltilstand for den befriede sunni-be-
folkning, mener general Allen.

Når IS om nogle år er blevet fordre-
vet fra Irak, er det planen at fokusere 
på Syrien. I denne måned vil de første 
1.200 af en planlagt styrke på 15.000 
”moderate” syriske oprørere star-
te træning i Jordan. Men generalen 
indrømmer, at koalitionens opgave 
i kampen mod IS i Syrien er ”langt 
mere kompliceret” end i Irak.

Pensioneret general John Allen 
er USA’s særlige udsending til 
koalitionen. 
Foto:  Atlantic Council
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Pilou Asbæk, som tv-seerne senest så i serien ”1864”, 
har hovedrollen som sekondløjtnant Sand. 
Foto: Kenneth Nguyen

Danske soldater på 
cykel blev sendt af 
sted for at standse 
Europas stærkeste og 
mest moderne hær. 
Foto: Kenneth Nguyen
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9. april på filmlærredet 

9. april 1940 klokken lidt over fire om 
morgenen overskred de tyske trop-
per grænsen i Sønderjylland. Flere 
steder på Sjælland og ved centrale 
trafikknudepunkter som for eksem-
pel større broer rundt om i landet 
blev tyske tropper landsat. Klokken 
6.30 blev Aalborg Lufthavn besat med 
faldskærmstropper, og det var første 
gang i verdenshistorien, at denne type 
tropper blev brugt ved en invasion.

Tyskland indsatte omkring 40.000 
mand, heroverfor stod under 4.000 
danske soldater, de fleste af disse i 
Jylland. Kun i Sønderjylland gjorde 
danske tropper regulær modstand, 
som varede indtil først på formidda-
gen, hvor de sidste troppeafsnit fik 
meddelelse om den danske kapitu-
lation. 16 danske soldater, heraf tre 
grænsevagter, faldt, og 23 blev såret. 
De tyske tabstal kendes ikke. 

Filmen ”9. April”, der havde premi-
ere 12. marts landet over, har fokus 
på kamphandlingerne i Sønderjylland 
set fra de unge soldaters synsvinkel. 
Filmoptagelserne har blandt andet 
fundet sted i Haderslev, hvor der såvel 
i den virkelige verden som på film 
blev kæmpet på Sønderbro, en gade 

i byens sydlige del. Den nu 96-årige 
Kai Bosack fra Kolding husker tydeligt 
begivenhederne, der fandt sted for 75 
år siden.

- Vi blev vækket klokken 4.15 med 
besked om, at tyskerne var gået over 
grænsen. I hast fik vi tøj og støvler på 
og kom af sted for at forhindre fjen-
dens fremmarch. På Sønderbro kom vi 
i kamp. Med granater uskadeliggjorde 
vi to tyske kampvogne, mens vi havde 
held til at ødelægge larvefødderne på 
en tredje. Klokken 8.15 fik vi besked 
på at lægge våbnene til side, fortæller 
Kai Bosack og tilføjer, at fire danske 
soldater faldt i Haderslev, mens fem 
blev såret.

Selv slap han uskadt. To uger efter 
startede han på Sergentskolen i Søn-
derborg, og i 1943 gik han ind i politiet, 
hvor han gjorde tjeneste, indtil han gik 
på pension. 

Voldsomme kampe
Det er blandt andet Kai Bosacks og 
seks andre veteraners øjenvidneskil-
dringer fra kampene i Sønderjylland, 
der ligger til grund for filmen ”9. 
April”. Hver især er de blevet intervie-
wet flere gange af filmens instruktør 

I marts var der premiere på et nyt dansk krigsdrama om de soldater, 
som drog i kamp for at bremse den tyske invasion, der blev starten på 
fem års besættelse. Manuskriptet er blandt andet baseret på samtaler 
med veteraner, der var med i kampene den 9. april 1940.

AF JOURNALIST BIRGIT SØES RASMUSSEN

Roni Ezra og manuskriptforfatter To-
bias Lindholm, som startede arbejdet 
for fem år siden. To af de syv intervie-
wede veteraner er i mellemtiden døde.  

Kai Bosack glæder sig til at se 
filmen ved en særvisning for specielt 
inviterede forud for premieren.

- Det kom fuldstændig bag på mig, 
at der skulle laves en film om be-
givenhederne. Det havde jeg aldrig 
forestillet mig, siger han.

Og ”9. April” er da også den før-
ste spillefilm, der bliver lavet om de 
meget dramatiske timer i Danmarks 
historie. Da instruktør Roni Ezra for 
fem år siden begyndte at undersøge, 
hvad der skete på besættelsesdagen, 
blev han overrasket over, hvor intensiv 
den danske modstand var. Den historie 
fik han lyst til at fortælle.

- I forbindelse med min research 
fandt jeg en bog af ældre dato med tit-
len ”9. April”. Den indeholdt interviews 
og samtaler med danske soldater, 
som deltog i kampene. Jeg faldt over 
nogle absurde og fantastiske historier 
om unge mænd, der på cykler blev 
sendt sydpå mod Europas stærkeste 
hær, hvor de blev angrebet af både 
kampvogne og fly. Jeg blev overvældet 

MILITÆRHISTORIE
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•  Med filmen ”9. April” markerer 
Nordisk Film 75-året for Danmarks 
besættelse.

•  I de bærende roller ses Pilou Asbæk, 
Lars Mikkelsen, Gustav Dyekjær Gie-
se, Martin Greis, Joachim Fjelstrup, 
Jannik Lorenzen, Mikkel Bentzen, 
Ari Alexander, Mathias Lundkvist, 
Sebastian Bull Sarning og Elliott 
Crosset Hove.

•  Roni Ezra har instrueret filmen, 
Tobias Lindholm har skrevet manu-
skriptet.

•  9. April havde premiere 12. marts i 
biografer over hele landet. 

Instruktør Roni Ezra, som her ses ved 
optagelserne til ”9. April”, vil fortælle en 
vigtig historie, som ikke er fortalt før. 
Foto: Nordisk Film   

af, hvor voldsomme kampe, der havde 
fundet sted i Sønderjylland. Det er 
ikke til at sige, om de gjorde en forskel 
eller ikke, men de gav ikke op, før de 
fik besked på, at de skulle indstille 
kampene. Soldaterne var motiverede, 
og desuden sad 1864-nederlaget i 
kroppen på mange, idet de fleste af 
soldaterne var sønderjyder, fortæller 
Roni Ezra.

Det gode mod det onde
Med filmen har han ønsket at sætte 
et mindesmærke for disse soldater, 
for det mener han, at de har fortjent. 
Og så vil han gerne give danskerne 
et mere nuanceret billede af, hvad 
der skete den 9. april 1940, og at 
modstanden var større, end mange 
forestiller sig.  

En del af filmens forarbejde har som 
nævnt bestået i interviews med i alt 
syv veteraner.

- At have den direkte kanal til hi-
storien har gjort materialet levende, 
fremhæver Roni Ezra, der betragter 
det som en stor gave at have fået lov 
til at tale med de gamle mænd, der 

har været helt tæt på begivenhederne 
9. april. 

Kun filmens hovedperson, sekond-
løjtnant Sand, der bliver spillet af 
Pilou Asbæk, er en fiktiv person. Der 
var nemlig så mange episoder, som 
instruktøren og manuskriptforfatteren 
gerne ville have med i filmen, at det 
ikke kunne lade sig gøre at vælge en 
virkelig person, der kunne gennemleve 
det alt sammen. Sekondløjtnant Sand 
er derfor sat sammen af forskellige 
rapporteringer og breve fra dengang.  

Filmen føjer sig til en lang række 
af film om Anden Verdenskrig, som 
stadig interesserer danskerne og sæl-
ger biografbilletter. Det gode mod det 
onde fascinerer, mener instruktøren.

- Men jeg tror også, at film om 
Anden Verdenskrig stadig fænger, 
fordi folk gerne vil have afmystificeret 
aspekter omkring besættelsen, der jo 
er en af de største begivenheder i ny-
ere dansk historie. Desuden er Anden 
Verdenskrig fortsat ikke længere væk, 
end at mange danskere har bedste-
forældre, som oplevede den, påpeger 
Roni Ezra. 

MILITÆRHISTORIE
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HOD’S HELBREDSSIKRING

Hurtig behandling giver tryghed 
Få større tryghed med en sundhedsforsikring i PFA 

Mange medlemmer af både HOD og Centralforeningen 
for Stampersonel (CS) - og mere end 170.000 danskere 
har i dag en sundhedsforsikring i PFA. Med forsikringen 
har du mulighed for hurtig behandling og undersøgelse, 
hvis du bliver syg eller kommer til skade. Læs mere om 
den populære forsikring, som du fra 2015 kan få til en ned-
sat pris uden ændring i dækningen. 

Vil du gerne sikre dig, hvis ryggen pludselig knaser, 
eller skulderen begynder at slå knuder? Så er sundheds-
forsikringen, PFA Helbredssikring, et godt kort at have på 
hånden. Med den er du nemlig godt dækket ind, hvis du 
får brug for hurtig behandling. Du kan f.eks. få dækket 
udgifter til undersøgelse og operation og få behandling hos 
kiropraktor, fysioterapeut eller psykolog. 

Hurtig behandling giver tryghed 
Kirsten Flindt er forsikringskonsulent i CS og har ansvaret 
for alle foreningens forsikringstilbud. Hun fortæller, at 
mange medlemmer især lægger vægt på den tryghed, der 
ligger i at kunne komme i gang med det samme. 

- Sygdom er altid ubehageligt for den, det går ud over, 
men også familie, venner og kollegaer bliver ramt. Og er 
der oveni købet en lang ventetid, stiger belastningen for 
den enkelte, ligesom symptomerne kan blive værre. For 
mange er det derfor en stor lettelse, at de kan komme hur-
tigt i gang med undersøgelser og behandling, siger hun. 

Personlig kontakt og kvalitet sikrer optimalt forløb 
Får du brug for forsikringen, er det vigtigt med et enkelt og 
smidigt forløb. 

- Vi godkender 85 procent af alle henvendelser i telefo-
nen straks eller i løbet af 1-2 dage, så vi hurtigt kan sende 
den enkelte videre til et af vores kvalitetssikrede behand-
lingssteder over hele landet, siger Lise Qvist, som er 

produktchef på Helbredssikring i PFA. Hun tilføjer, at PFA 
også sørger for at afregne direkte med behandlingsstedet, 
så den enkelte ikke skal have penge op af lommen. 

Selve rådgivningen i PFA Sundhedscenter varetages af en 
bredt sammensat gruppe af sygeplejersker, socialrådgive-
re, fysioterapeuter og andre sundhedsfaglige specialister, 
som alle har fokus på at give en nærværende, personlig og 
professionel rådgivning - Og det kan aflæses i den gen-
nemsnitlige kundetilfredshed, fortæller produktchefen: 

- Vi har løbende en uafhængig partner til at måle til-
fredsheden, og i 2014 er den gennemsnitlige tilfredshed 
oppe på 9,2 på en skala fra 1-10. 

Sådan får du forsikringen 
Du finder tilmeldingsblanketten og nærmere information 
på HOD’s hjemmeside. Start med at gå ind under fanen 
”Medlem”, og tryk derefter på ”FORSIKRINGER”, hvor du 
finder ”Helbredssikring, PFA”. Din ægtefælle eller sam-
lever kan også få en helbredssikring til en fordelagtig 
pris. Børn mellem 1 - 21 år er dækket, som en del af din 
forsikring. 

Har du spørgsmål til PFA Helbredssikring, så ring til PFA 
Sundhedscenter på 70 24 50 01. 

Læs mere om PFA Helbredssikring på pfa.dk/helbreds-
sikring

FAKTA  

•  Prisen på forsikringen falder med ca. 12 pct. i 2015, så den 
månedlige pris er 120 kr. for medlemmer, og 112 kr. for 
ægtefælle/samlever. 

• Sundhedscentret modtager ca. 10.000 opkald om måneden 
• Den gennemsnitlig svartid er 30 sekunder. 
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FORSIDEN: 
Forsvarsministeriet søger en direktør til 
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS). 
Stillingen blev ledig efter, at generalløjtnant Niels 
Henrik Bundsgaard pr. 1. marts 2015 tiltrådte stillingen 
som direktør for Forsvarsministeriets Materiel- og 
Indkøbsstyrelse. 
   Ansøgningsfristen er 6. april 2015, og ifølge 
stillingsopslaget kan både militære og civile søge 
stillingen, men hvad tror du? Er det et åbent opslag, 
eller er udfaldet givet på forhånd? 
   Der er for HOD ingen tvivl om, at stillingen kræver 
et indgående kendskab til Forsvarets struktur og 
vilkårene for løsningen af kerneopgaverne. Det kan 
hverken en kandidatgrad, departemental erfaring eller 
HR-kompetencer kompensere for. Tror du at stillingen 
er tabt som en militære chefstilling eller tror du at 
logikken vil sejre? 

Scan koden her og marker om du 
tror, at det bliver en militær eller 
civil chef for FPS
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