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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
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De tre etiketter ”loyalitet”, ”korpsånd” og ”an-

svarsfølelse” er nok nogle af de største styrker hos 
Forsvarets personel, men de er også nogle af vores 
største svagheder. Selv når det logisk set ikke læn-
gere burde være muligt, løser HOD’s medlemmer 
fortsat opgaven. Det bliver anerkendt og påskønnet 
internt i Forsvaret, men fra politisk hold udløser 
anerkendelsen forventninger om 
- at man kan ”presse citronen” en gang til, 
- kan pålægge personellet flere opgaver og 
- tilmed lave nye rationaliseringer. 
Officerskorpset har ikke tradition for at sige fra. 
Vi giver udtryk for vores bekymring, men klapper 
så hælene sammen og løser opgaven efter bedste 
evne. 

Men jeg kommer uvægerligt til at tænke på, om 
den faglige stolthed i sidste ende bare bliver ”ris 
til egen bag”? Når bare vi bliver ved med at løse 
opgaven, og selv betaler prisen i form af fravær fra 
familie og øget arbejdsmæssig belastning, hvad 
skulle så få politikerne til at skrue ned for ambiti-
onsniveauet?

I slutningen af sommerferien skabte et brev fra fly-
mekanikerne til statsministeren mange overskrifter 
i dagspressen og gav   i hvert fald i nogle timer – et 
velkomment indtryk af politisk lydhørhed og udtalt 
vilje til handling.

Der blev talt om ændringer på finansloven allere-
de i 2015 og opfyldelse af målsætningen om 2 pct. 
af BNP til Forsvaret samt genskabelse af Forsva-
rets robusthed. Men det blev hurtigt erstattet af 
ministerens konstatering af, at der ikke var vilje hen 
over midten i Folketinget til at ændre ved inde-
værende forlig. Oppositionen havde åbenbart ikke 
viljen til at sikre et effektivt forvar.

Når dette blad forlader trykkeriet, er der sikkert 
fundet en løsning for F-16 bidraget i Kuwait, som 
sikrer et nyt, væsentligt dansk bidrag til bekæm-
pelsen af ISIS, men det må ikke blive en politisk 
sovepude.

Forliget har fjernet Forsvarets robusthed, men 
politisk bliver der – på trods af de mange advarsels-
signaler -  udstedt veksler langt ud over det niveau 
man har aftalt i forsvarsforliget.

En historie om belastning af personellet og et 
aktivitetsniveau over det rimelige kunne lige så 
godt være dukket op ved f.eks. de officerer og øvrige 
befalingsmænd, der trækker læsset i træningsmis-
sionen i Irak, opbygger beredskab til NATO’s reakti-
onsstyrker eller udstationeres i Baltikum og Polen, 

som led i NATO’s reaktioner på Putins intervention 
i Ukraine.

Eller det kunne være hos de besætninger i 
søværnet for hvem 2015 er et år med ”lav” inten-
sitet og ”kun” 180 sejldage. Eller hos alle dem i 
støttestrukturen, der skal give en ekstra tørn for 
at holde gang i det nedslidte materiel og personel, 
som på samme tid skal kæmpe med egne mangler 
og udfordringer, som følge af udflytninger til Varde, 
Karup, Vordingborg, Aarhus eller Nuuk.

Billedet er det samme over hele linjen, og nu mær-
ker vi for alvor konsekvensen af Departementets 
årelange og konsekvente policy om ikke at forsøm-
me en lejlighed til at ændre militære stillinger til 
civile. Ikke kun i form af øgede sagsbehandlings-
tider eller bureaukratiske løsninger berøvet for 
militær indsigt, men også i en kraftig reduktion af 
mulighederne for i en periode at aflaste hyppigt 
udsendt personel med en stilling i støttestrukturen. 
Hver gang man erstatter en militært ansat med en 
civil, er der en soldat mindre, man kan udsende i 
mission.

Militær faglighed kan, ligesom kendsgerninger, 
virke forstyrrende for politisk spin og departemen-
tal teori, men man bør måske lige huske, hvad der 
er Forsvarets kerneproduktion.

Afgangstallene taler deres tydelige sprog, og det 
høje aktivitetsniveau bliver - sammen med mang-
lende sammenhæng mellem mål og midler - i 
stigende grad angivet som årsag til at folk vælger at 
forlade Forsvaret.

Kære politikere - det er på tide at handle. I den 
aktuelle situation vil jeg bruge en omskrivning af 
en engelsk politikers talemåde: ”Lyset for enden af 
tunellen er fra et modkørende eksprestog! ”.

Niels Tønning
Formand

Når militære stillinger ændres til civile, 
bliver der færre soldater at udsende

FORMANDEN HAR ORDET

I slutningen af sommerferien 
skabte et brev fra flymekanikerne til 
statsministeren mange overskrifter i 
dagspressen og gav   i hvert fald i nogle 
timer – et velkomment indtryk af politisk 
lydhørhed og udtalt vilje til handling.

Formand,
Niels Tønning
niels@hod.dk



Kaptajn fik 
anerkendelse 
for en særlig 
indsats

kort
nyt
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Gennem sit store engagement og 
sin fleksible indstilling til tjenesten 

har kaptajn Mi-
chael Ulrich været 
stærkt medvirken-
de til at optimere 
rammer og læ-
ringsvilkår for ele-
verne på Hærens 
Bataljonskursus. 
Sideløbende med 
bataljonskurset 
har Michael Ulrich 
medvirket til at 
udarbejde den nye 
taktiske ordbog. 
Michael Ulrich har 
i den forbindel-
se udvist meget 
tilfredsstillende 
samarbejdsevner 
og helhedsfor-

ståelse i forhold til hærens mange 
interessenter i dette projekt.

Det var begrundelsen for, at 
kaptajn Michael Ulrich fra Hærens 
Officersskole modtog Chef Danske 
Divisions diplom, som blev overrakt 
af fungerende chef for Danske Divi-
sion, oberst Claus Wessel-Tolvig.

I indstillingen til legatet blev der 
lagt vægt på Michael Ulrichs store 
arbejde med udvikling af batal-
jonskurset, der er en del af de nye 
videreuddannelseskurser. Michael 
Ulrich har leveret en omfattende og 
professionel indsats i planlægnin-
gen og gennemførelsen af det første 
hold elever på bataljonskurset i pe-
rioden august 2014 til januar 2015. 

I tillæg til diplomet for Danske 
Divisions-anerkendelse for særlig 
indsats medfølger et militært fald-
skærmskursus, der gennemføres i 
Frankrig.

Michael Ulrich er en værdsat kol-
lega, der fremstår som en helstøbt, 
positiv og faglig kompetent soldat.

Redaktionen har modtaget følgende mindeord fra major Ole Jør-

gensen i anledning af kaptajn Peter Herman Jensen Spanges død den 

23. juni 2015. Han var chef for Operations- og Uddannelsessektionen 

ved Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland (HDMVS):

Peter brændte for uddannelse i Hjemmeværnet. Hvor Peter forrettede 

tjeneste, gjorde han altid en forskel ved sin energi, initiativ og evne 

til at prioritere og igangsætte nødvendige tiltag for at højne uddan-

nelsesniveauet.

Peter var i de seneste 2 1/2 år som chef for Operations- og Uddan-

nelsessektionen en samlende figur med sin store personlighed og 

faglighed. I denne periode formåede han at løfte uddannelsesniveauet 

ved distriktet betragteligt. Han fik ved sin motiverende indstilling 

opbygget og uddannet distriktets frivillige stab og uddannelsesele-

ment, så disse i dag præsterer optimalt, til stor gavn og glæde for 

hele distriktet.

Peter var med rette meget vellidt blandt de frivillige i Hjemmevær-

net og en respekteret kollega for de fastansatte. Han var altid med-

virkende til at skabe et godt arbejdsklima. Han var et forbillede for 

frivilligt og ansat personel.

Peter havde en baggrund som rutineret befalingsmand ved Liv-

garden, inden han gennemførte officersuddannelsen på Hærens 

Officersskole. Denne baggrund kombinerede han i sit virke i Hjem-

meværnet på positiv måde med sine mange års erfaring ved især 

hjemmeværnsdistrikter, men også en periode ved Hjemmeværnssko-

len og en udsendelse som operationsofficer ved KFOR (Kosovo).

Peter ville med stor sandsynlighed være blevet udnævnt til major i 

nærmeste fremtid, hvilket ville være særdeles fortjent. Jeg er stolt af 

at have haft Peter ved distriktet og tidligere som elev på Videregående 

Officersuddannelse på HO.

Peter efterlader sig hustru og to mindre børn. Vore tanker er hos 

dem.

Æret være Peter Spanges minde.

Mindeord om Peter Spange

Kaptajn Michael 
Ulrich (t.v.) mod-
tager Chef Danske 
Divisions anerken-
delse for særlig 
indsats.

Kontingentregulering 
Medlemskontingentet til HOD er steget med fire kroner 
om måneden for aktive medlemmer og med to kroner for 
kadetter. For passive medlemmer stiger kontingentet med 
en krone.

For perioden fra 1. juli 2015 til 31. december 2015 er 
kontingentet fastsat således (afrundet):

Aktive: kr. 418,00 pr. måned
Kadetter: kr. 209,00 pr. måned
Passive: kr. 75,00 pr. måned

I overensstemmelse med HOD’s repræsentantskabs beslut-
ning bliver kontingentet reguleret pr. 1. januar og pr. 1. juli 
på grundlag af stigning i nettoprisindekset fra Danmarks 
Statistik for henholdsvis marts og september måned. Index 
år 2000 = 100.
Nettoprisindekset udgjorde for marts 2015 133,4.



I sin Halvårsmeddelelse 2015 oplyser 

Tjenestemændenes Låneforening, 

at udlånsrenten siden den 1. oktober 
2014 har været på 6 pct. p.a.

Der er fortsat ingen gebyrer eller 
stiftelsesomkostninger. Lånet kan altid 
indfries uden omkostninger.

Der er et mindre fald i antal etable-
rede lån i forhold til sidste halvår. Det 
samlede udlån er faldet med ca. 70 
mill. kr., hvilket skyldes en stigning i 
lån, der indfries før normalt udløb.

Det gennemsnitlige lån er på ca. kr. 
116.750.

Der er et mindre fald i antallet af 

lån, der får afslag, og i 1. halvår er der 
givet 118 afslag mod 142 sidste halvår, 
svarende til ca. 5 pct. af de indkomne 
ansøgninger. Årsagen til afslagene er 
fortsat, at en del ansøgere tidligere 
har fået bevilget lån med bemærkning 
om, at lånet skal nedbringes til halv-
delen, jfr. foreningens lånebetingelser, 
og ved fornyet ansøgning gives der så 
afslag på nyt lån.

Halvårsresultatet udviser et over-
skud på 7,2 mill. kr. mod 7,4 mill. kr. 
for 1. halvår 2014 og er andet år i træk 
med så stort resultat. Årsagen hertil 
skal i stort omfang søges i en positiv 

Forventet overskud på ca. 11 mill. kroner
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udvikling i foreningens værdipapirer 
samt tilbageførsel af hensættelser 
p.gr.a. nedgang i udlånet.

Det samlede udbytte, renteindtægter 
og kursreguleringer på foreningens 
værdipapirer udviser et positivt resul-
tat på ca. 3,4 mill. kr. mod 4,3 mill. kr. 
for 1. halvår 2014. 

Det forventes, at årets resultat som 
helhed vil blive positivt med et over-
skud på ca. 11 mill. kr.

Tjenestemændenes Låneforening 
har en egenkapital på 257,2 mill. kr. 

Af redaktør Henning Lahrmann

Forbrugsforeningen har valgt at ind-
føre den dansk udviklede MEEwallets 
betalings-app, som gør kunder i stand 
til at betale med deres smartphones 
på en sikker og nem måde direkte ved 
kassen. 

På Forbrugsforeningens app kan 
du altid finde en opdateret oversigt 
over alle de steder, hvor du får bonus, 
uanset om du betaler med din Smart-
phone eller med dit betalingskort fra 
Forbrugsforeningen.

Finn Borgquist, som er adm. dir. for 
Forbrugsforeningen, er ikke i tvivl om, 
at MEEwallet er helt oplagt til forenin-
gens medlemmer. Med en omsætning 
på over tre milliarder kroner om året 
og over 4.500 samarbejdspartnere er 
Forbrugsforeningen en stor spiller 
på detailmarkedet, og derfor er det 
også en stor beslutning, når der skal 
vælges et nyt system. 

- Vi arbejder hele tiden på at følge 
med tiden rent teknologisk. Det gæl-
der alt fra vores medlemsdatabase, 
hjemmeside og de sociale medier. 

Men helt centralt for os som medlem-
mernes forening er naturligvis selve 
transaktionen, hvor vores medlemmer 
skal betale for de varer eller tjeneste-
ydelser, som de køber og optjener bo-
nus på. Og her er det et oplagt valg at 
bruge MEEwallet, da vi er overbeviste 
om, at det er et af fremtidens beta-
lingssystemer, siger Finn Borgquist.

Nem at bruge

De første samarbejdspartnere har 
allerede meldt sig klar til at modtage 
betaling via MEEwallet. Blandt dem 
finder man alt fra tandlæger, frisører, 
delikatesseforretninger og autoværk-
steder. 

Som forbruger skal man installere 
den gratis app: MEEwallet på sin tele-
fon. Via Bluetooth kommunikerer den 
med butikkens terminal. Terminalen 
sender så betalingsoplysningerne til 
din mobiltelefon, hvorefter du accepte-
rer købet. 

Med Forbrugsforeningen i mobilen 
kan du altid nemt og hurtigt se, hvor 

Optjen bonus med mobilen 
MEEwallet er danskernes nye digitale pengepung 

du kan bruge dit betalingskort fra 
Forbrugsforeningen og få bonus.

Du kan også få kørevejledning til 
alle de fysiske forretninger eller se, 
hvilke der er nærmest dig, på over-
sigtskortet. Derudover kan du checke 
din saldo, komme direkte i forbindel-
se med vores medlemsservice eller 
spærre dit kort, hvis du mister din 
tegnebog.
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FORSVARSMINISTER CARL HOLST (V)

Blandet modtagelse 
af den nye minister
Carl Holst blev advaret om, at besparelserne 
i dansk forsvar formindsker mulighederne 
for at samarbejde med andre NATO-lande.

Det blev den 45-årige skolelærer 

Carl Holst fra Sønderjylland, som 
blev udnævnt til ny forsvarsminister. 
Han har ikke synligt beskæftiget sig 
med forsvarspolitik i sit politiske vir-
ke. Carl Holst (V) er også minister for 
nordisk samarbejde.

- HOD håber, at ministeren vil 
videreføre det gode og tillidsfulde 
samarbejde, vi har haft med Troels 
Lund Poulsen i hans egenskab af 
forsvarspolitisk ordfører for Venstre 
og medlem af forsvarsudvalget, siger 
HOD’s formand Niels Tønning.

Carl Holst fik en særlig velkomsthil-
sen fra tidligere forsvarschef, gene-
ral Knud Bartels, som i forbindelse 
med sin fratræden som formand for 
NATO’s Militærkomité skrev et to sider 
langt brev, der er blevet offentliggjort 
af pressen. Her peger generalen på, 
at det nuværende forsvarsforlig, som 
har skåret 15 procent af Forsvarets 
budget, er blevet overhalet af Rus-
lands aggression, og han advarer om, 
at store huller i Forsvaret begræn-
ser dansk forsvars muligheder for 
at samarbejde med og relevans for 
andre NATO-lande.

- De udfordringer, som brevet fra 
Bartels beskriver, er ikke nye for mig, 
skriver forsvarschefen Peter Bartram 
i en mail til Berlingske, som offentlig-
gjorde Bartels brev. 

- Jeg iværksatte for et års tid siden 
et analysearbejde med mine chefer. 
Det står klart, at vi har en vis bred-
de, men fortsat mangler dybde, der 
kan komme til udtryk som mindre 
udholdenhed end ønsket. Derfor 
har større robusthed og redundans 
min bevågenhed og prioritet. Men 
også muligheden for at gøre Forsva-
ret bredere er undersøgt, om end 
det ikke står i første række, skriver 
forsvarschefen, og han tilføjer, at det 
er vigtigt for ham, at danske styrker 
har relevante kapaciteter både med 
hensyn til kendte operationer som 
Irak og Afghanistan og med hensyn til 
fremtidige operationer.

AF REDAKTØR HENNING LAHRMANN

Afgående forsvars-
minister Nicolai 
Wammen (S), th., 
overrakte sin efter-
følger Carl Holst (V) 
den gule soldater-
sløjfe og en camou-
flagefarvet hjelm.
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Store sager venter

Ved Carl Holsts tiltræden som mini-
ster lå der allerede en række sager i 
Forsvarsministeriet, som der snarest 
skal tages stilling til:

Det gælder blandt andet indkøb af 
nye kampfly, opgaverne i Arktis, bi-
drag til NATO’s missilforsvar og aktiv 
dansk støtte til NATO’s østlige med-
lemslande, særligt Estland, Letland, 
Litauen og Polen, som er truet af den 
aggressive russiske fremfærd.

Regeringen ønsker at nedlægge 
Irak- og Afghanistankommissionen, 
og man vil i stedet bruge midlerne til 
en styrkelse af indsatsen for danske 
veteraner. Regeringen vil derfor ifølge 
det overordnede regeringsgrundlag 
lave et servicetjek af veteranpolitikken 
og øvrige veteraninitiativer. Formålet 
er, at danske veteraner får støtte, 
anerkendelse og muligheder, der 
står mål med deres store indsats for 
Danmark.

Niels Tønning mener, at det kun er 
naturligt, at HOD bliver indbudt til at 
deltage i processen vedrørende det 
såkaldte servicetjek af veteranpolitik-
ken og diverse veteraninitiativer.

Buen er spændt til det yderste

Det fremgår af den nye regerings 
meget overordnede regeringsgrund-
lag, at en af de vigtigste prioriteter er 
en stærk og fokuseret udenrigspolitik, 
som skal sikre danske interesser 
og indflydelse. Regeringen har ikke 
fremlagt et detaljeret arbejdspro-
gram, men derimod et papir, som i lø-
bet af valgperioden vil blive suppleret 
med en række initiativer og forslag.

Med hensyn til Danmarks deltagel-
se i den internationale koalition mod 
ISIL og det militære bidrag til bekæm-
pelsen af terrororganisationen i Irak 
vil regeringen på det foreliggende 
grundlag fremlægge forslag til en for-
længelse af mandatet for det danske 
bidrag, inden dette udløber til oktober.

I regeringsgrundlaget hedder det 
bl.a., at sikkerhedstrusler mod Dan-

mark kan opstå over alt i verden, og 
de bliver stadig mere uforudsigelige 
og komplekse. Det er blevet tydeligt 
de senere år med ISIL’s fremmarch og 
Ruslands overgreb mod Ukraine.

Derfor vil regeringen styrke NATO’s 
globale rolle og sikre, at Danmark 
yder et væsentligt bidrag til, at NATO 
også fortsat er verdens stærkeste 
forsvarsalliance. Det betyder også, at 
dansk forsvar skal organiseres, så det 
kan bidrage med veludrustede og vel-
uddannede militære styrker, der kan 
varetage alle typer militæropgaver, 
hedder det i regeringsgrundlaget.

HOD’s formand siger, at nu er ”buen 
spændt” til det yderste. Han mener 
ikke, at regeringsgrundlaget på disse 
punkter er i overensstemmelse med 
den seneste debat om Forsvarets 
manglende robusthed og belastningen 
af personellet.

I Folketinget bakker Dansk Fol-
keparti op om Knud Bartels i sagen 
og ser et behov for flere midler til 
Forsvaret allerede på den kommende 
finanslov:

- Vi har en idé om, at Danmark skal 
være et sikkert og trygt land med et 
godt forsvar, men det er vi ikke, fordi 
vores forsvar er flosset. Der er ikke 
brugt nok penge på det i lang tid, og vi 
har skåret kapaciteter bort, som ikke 
burde være skåret bort, siger for-
svarsordfører Marie Krarup (DF).

Forsvarsminister Carl Holst fasthol-
der, at effektiviseringerne ikke skal 
ses som en spareøvelse:

- Forsvarets økonomi er fastlagt i 
forhold til den overordnede ramme i 
forsvarsforliget. Det er en besparelse 
på 15 procent, og der skal ikke effekti-
viseres yderligere. Hvis man kan gøre 
noget bedre et sted, så er det med 
henblik på at bruge pengene et andet 
sted i Forsvaret, siger ministeren.

Klar til nyt forsvarsforlig

- Det er for HOD afgørende, at vi kan 
fortsætte den konstruktive dialog om 
ændringerne af officersuddannelser-

ne og den store uforudsete afgang, 
som disse og andre gennemgribende 
ændringer i officerernes vilkår har 
afstedkommet, siger Niels Tønning, 
som forventer, at den nye minister vil 
værdsætte en god dialog og aktivt vil 
indbyde personelorganisationerne til 
et forpligtende samarbejde. Herunder 
også, at vi kan have en konstruktiv 
drøftelse af de uforudsete udfordrin-
ger, som det seneste forlig har skabt, 
samt den forestående politiske aftale 
om redningsberedskabet.

- Det er også mit håb, at ministeren 
op mod det kommende forlig vil hilse 
en mere åben debat om Forsvarets 
fremtid velkommen - en debat, som 
også giver rum til militærfaglige råd 
og konstruktiv kritik fra den uniforme-
rede del af Forsvaret, siger Niels Tøn-
ning, som ser frem til det kommende 
samarbejde.

Udenrigspolitisk udredningsarbejde

Som et led i forberedelsen af forhand-
lingerne om et nyt forsvarsforlig efter 
2017 ønsker regeringen en ekspertud-
redning om den nye udenrigs- og 
sikkerhedspolitiske virkelighed. 

Regeringen vil bede en erfaren, 
respekteret person med internationalt 
udsyn om hurtigt at forestå et uden-
rigspolitisk udredningsarbejde.

Udredningen skal afdække den 
nye udenrigs- og sikkerhedspoliti-
ske virkelighed. Samtidig skal den 
præsentere et samlet strategisk 
bud på en stærkere koordinering og 
samtænkning af Danmarks udenrigs- 
og sikkerhedspolitik, forsvarspolitik, 
handelspolitik og eksportfremme 
samt udviklingspolitik.

- HOD er positiv over for det kom-
mende udredningsarbejde, men vi 
havde hellere set, at der blev nedsat 
en forsvarskommission, som kunne 
give Forsvaret sit eget ”serviceefter-
syn”. Lapperierne på den nuværende 
politiske forsvarsaftale har på ingen 
måde været en fordel for Forsvaret og 
de ansatte, siger Niels Tønning.

- Nu er ”buen spændt” til det yderste. Jeg mener 

ikke, at regeringsgrundlaget på disse punkter er i 

overensstemmelse med den seneste debat om Forsvarets 

manglende robusthed og belastningen af personellet.

Niels Tønning
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HJEMMEVÆRNET

Øverst til venstre

Oberstløjtnant Paul Gordon mener, at det er ærger-

ligt, at mange kompetente medarbejdere har sagt op 

på grund af udflytningen. Det kompetencetab tager 

det lang tid at indhente eller erstatte.

Øverst til højre

- Det bliver en mere rolig arbejdsplads i Vording-

borg. Men jeg går glip af charmen ved at vandre 

langs Christianshavns kanaler, siger major Finn 

Matzen.

Ovenfor

- Afstanden fra København er et problem, for der 

bor de fleste jo. Og de bliver hårdt ramt på den tid, 

de fremover skal bruge ekstra på transport, siger 

oberstløjtnant Morten Thomsen.

Til højre

- Der er en manglende forståelse for, hvordan flyt-

ningen skal kunne gavne vores arbejde, siger major 

Steen Gøtsche, der også er lokalafdelingsformand.r 

hårdt ramt på den tid, de fremover skal bruge ekstra 

på transport, siger oberstløjtnant Morten Thomsen.
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Væggene er nøgne. Skrivebordene ryddet for alt andet 
end pc-skærme. Ekkoerne af skridt dæmpes kun af flytte-
kasserne, der står i de fleste rum. Om et døgn – fredag den 
31. juli kl. 12.00 – er det slut med Hjemmeværnskomman-
doens tilstedeværelse i Københavns hjerte. 

På slaget 12 den sidste dag i juli tager flyttemændene 
over, og når personalet møder på arbejde mandag den 3. 
august, bliver det i det nye hovedkvarter på Vordingborg 
Kaserne. Den morgen skal alt stå klart.

Det lyder umiddelbart som en håbløs opgave, for hvor-
dan skal man dog holde rede på 116 medarbejderes man-
ge hundrede flyttekasser, der i Vordingborg skal fordeles 
over tre bygninger? Som regel går der flere uger, før en 
så omfattende flytning er endeligt på plads, og de sidste 
forsvundne flyttekasser har fundet deres ejermænd.

Men nu er Hjemmeværnskommandoen (HJK) jo ikke 
en hvilken som helst arbejdsplads. Så sent som 1. januar 
2013 flyttede kommandoen hovedkvarteret til Christians-
havn fra Kastellet, efter at de fredede bygninger i Kastellet 
blev voldsomt beskadiget af det skybrud, der ramte Køben-
havn i begyndelsen af juli 2011.

Mange opsigelser

Den erfaring kombineret med organisationstalent har 
fået de involverede i HJK til at udvikle et system med 
sedler i farverne rød, gul og grøn. Flyttekasser med røde 
sedler skal placeres i Dannevirke-bygningen på Vording-
borg Kaserne, gule i Kommandantbygningen og grønne i 
Bustrup-bygningen. Mærkaterne angiver også rumnum-
mer, navn, stabsnummer og afdeling.

Så første arbejdsdag i august skulle samtlige medarbej-
dere gerne kunne sætte sig på egen stol ved eget skrive-
bord, finde ringbindene frem, logge på og gå i gang med 
dagens opgaver fra klokken otte.

Det var ellers en fornem adresse, Hjemmeværnskom-
mandoen havde på Christianshavn. Den statelige gule 
bygning ”Søkvæsthuset” i Overgaden Oven Vandet var i sin 

tid bolig for et af dansk kulturlivs mest berømte ægtepar – 
Johanne Luise og Johan Ludvig Heiberg.

Det er nu ikke derfor, at flere af HJK’s medarbejdere vil 
savne Søkvæsthuset. Flytningen til Vordingborg vil forlæn-
ge transporttiden for mange, og flere har draget konse-
kvensen og er søgt væk.

- Fire officerer har allerede forladt HJK på grund af 
udflytningen. En har fået job ude i det private, mens tre 
andre er blevet omplaceret, så de ikke skal til Vordingborg. 
Dertil kommer ti opsigelser og fire omplaceringer af civile 
medarbejdere, fortæller major Steen N. Gøtsche, der er 
lokalafdelingsformand for officererne i HJK.

Ingen begrundelse

Meddelelsen om udflytningen kom som lidt af et chok for 
de ansatte.

- Mange af vore samarbejdspartnere i HJK holder jo til 
her i København. Derfor kom meddelelsen bag på os. Det 
værste var, at ingen kunne give en begrundelse for flyt-
ningen – ud over at det drejede sig om lokalpolitik. Havde 
flytningen været sagligt begrundet, havde folk reageret 
anderledes. Men nu er der en manglende forståelse for, 
hvordan den dog skulle kunne gavne vores arbejde, forkla-
rer Steen Gøtsche.

Der har i det hele taget været flere usikkerhedsmomen-
ter i tiden omkring udflytningen. Oven i flytteprocessen 
kom en omstrukturering og ændringer i de personlige 
kvalifikationstillæg. 

- Der har været eksempler på kolleger, der stod foran 
en lønnedgang på flere tusinde kroner månedligt. Når de 
så samtidig kunne se frem til ekstra transporttid, har det 
skabt en del ballade, siger fællestillidsrepræsentanten.

Udflytningen er en del af det seneste forsvarsforlig. 
- Forsvaret er jo vant til at få ”en tur rundt” i hvert forlig. 

Flytningen er ikke militært begrundet og skyldes udeluk-
kende en politisk beslutning om at flytte statslige ar-
bejdspladser ud af hovedstaden. Men Vordingborg stod nu 

Politisk motiveret flytning
Hjemmeværnskommandoen er rykket fra København til Sydsjælland.

TEKST OG FOTO: JOURNALIST STEEN RAMSGAARD
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også tilbage som taber i det spil. Byen har senest mistet 
DANILOG, der blev sendt vestpå, så derfor har kommunen 
presset på for at få en form for erstatning, understreger 
oberstløjtnant Morten Thomsen, der er chef for Ledelses-
sekretariatet i HJK.

Mere Video TeleConference (VTC) 

Han påpeger, at der fremover bliver tale om forøget trans-
port til møder med samarbejdspartnerne.

- VTC er selvfølgelig en mulighed, som vi skal til at 
bruge noget mere. Men VTC kan ikke altid erstatte fysiske 
møder, siger Morten Thomsen og fortsætter:

- Fordelene ved udflytningen er til gengæld, at HJK får 
et kasernemiljø. Det er jo essensen af det at være soldat. 
Vi vil få et andet samspil i hverdagen, selv om vi ikke er en 
operativ enhed. Så det giver en positiv effekt at bo på en 
kaserne. Vi vil også være tættere på skydebanen, så vi kan 
vedligeholde en af de grundlæggende militære færdighe-
der, hvis tiden giver mulighed for det.

Og måske kan kasernen i Vordingborg trække mere med 
sig. Stensved Kaserne rummer Hjemmeværnsdistrikt Syd-
sjælland og Lolland-Falster. Distriktet er påtænkt flyttet til 
Vordingborg Kaserne, og det vil måske give en vis synergi.

- Vi får rigtig gode faciliteter og lokaler, så på det punkt 
er der stor tilfredshed blandt medarbejderne. Det er kun 
afstanden fra København, der er et problem, for der bor de 
fleste jo. Og de bliver hårdt ramt på den tid, de fremover 
skal bruge ekstra på transport, forklarer Morten Thom-
sen.

En af dem, der bliver ramt, er oberstløjtnant Paul Gor-
don. Han bor i Farum nord for København og skal fremover 
bruge tre timer på transport i stedet for en. Hans familieliv 
og fritidsinteresser er solidt forankret i Farum og omegn, 
så flytning er ikke i øjeblikket en mulighed.

- Som officer gennem snart 33 år har jeg oplevet lidt af 
hvert. Jeg har det fint med at være i et politisk styret miljø. 
Men når man træffer beslutning om at flytte en styrelse, 
så skal det ske på et solidt og fagligt funderet grundlag. 
Dermed mener jeg, at beslutningen skal baseres på en 
grundig analyse og på faglige argumenter eller økonomi-
ske incitamenter. Hvis det er opfyldt, kan folk acceptere 
rigtig mange beslutninger. I modsat fald giver det blot 
anledning til frustrationer, forklarer Paul Gordon.

Han understreger, at han er rigtig glad for sit job i HJK. 
Men hverdagen skal også hænge sammen.

- Med en lang arbejdsdag og tre timers transport oveni 
gør det ondt. Jeg vil ikke søge væk fra Forsvaret, men 
jeg kan godt overveje andre tjenestesteder. Det er rigtig 
ærgerligt at konstatere, at mange kompetente medarbej-
dere har sagt op p.gr.a. beslutningen. Det kompetencetab 
tager det tid at indhente eller erstatte. Jeg forstår godt de 
mennesker, der har taget konsekvensen af, at det ikke kan 
hænge sammen. Men det er synd for virksomheden, siger 
Paul Gordon.

Der er også medarbejdere, der fremover får kortere 
transporttid, og som ser frem til flytningen. En af dem 
er major Finn Matzen, som bor i Havdrup mellem Ros-
kilde og Køge. Afstanden bliver lidt længere, til gengæld 
kommer han til at køre imod strømmen og undgår dermed 
køerne på vej til og fra København.

- Jeg har gjort tjeneste på Kastellet, Svanemøllen og 
officersskolen på Frederiksberg. Her i Søkvæsthuset er 
der megen støj fra omgivelserne, mens der i Vordingborg 
vil være mere roligt. Til gengæld går jeg glip af charmen 
ved at vandre langs Christianshavns kanaler, siger Finn 
Matzen.

–  Flytningen er ikke militært 
begrundet og skyldes 
udelukkende en politisk 
beslutning om at flytte  
statslige arbejdspladser  
ud af hovedstaden.

Oberstløjtnant Morten Thomsen 

EKSEMPEL PÅ ULEMPER FOR OBERSTLØJTNANT 
PAUL GORDON EFTER FLYTNING TIL VORDINGBORG:

•  Daglig transport fra 70 til 220 km og fordoblet transporttid

•  Anskaffe en ekstra bil, da offentlig transport ikke  
er en mulighed

•  Befordringsfradraget er faldet fra 2015

•  Bilforsikring stiger med 1.500 kr. p.gr.a. flere kørte km

•  Større benzin- og dieseludgifter

•  Bilens værdi reduceret til 0 kr. inden for fire år

•  Kan ikke flytte, da ægtefællen ikke kan få samme  
vellønnede job i Vordingborg

•  Familiens dagligdag er i højere grad overladt til ægtefællen

•  Umuligt at nå at hente barn i børnehave

•  Kan ikke længere deltage i barns fritidsaktiviteter

10    Nr. 4 - 2015
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Grus i forhandlingsmaskineriet
Forhandlinger om personlige kvalifikationstillæg 
gav rekordmange uenighedsreferater.

Intentionerne med at lægge forhandlingerne om 

personlige kvalifikationstillæg, PVAL, fra den centralt 
placerede udstikker ud til de decentrale enheder var de 
allerbedste, da Forsvarsministeriets Personalestyrelse 
(FPS) i begyndelsen af 2014 pålagde de lokale chefer en ny 
opgave. 

Fremover skulle de, der førte udviklingssamtaler og la-
vede bedømmelser af deres underordnede officerer, også 
tage forhandlingerne om de personlige kvalifikationstillæg 
med den enkelte medarbejder.

Men der kom grus i maskineriet. Så meget, at motoren 
midlertidigt blev sat på stand by.

- I forhandlingsoplægget var der standard-beskrivel-
ser af folk, og der var sat kroner og øre på de forskellige 
kasser, som alle officerer skulle placeres i. Nogle blev pla-
ceret i helt forkerte kasser, f.eks. under rubrikken ”ønsker 

AF JOURNALIST STEEN RAMSGAARD

FOTO: PETER EILERTSEN

ikke udsendelse”, selv om de havde tre udsendelser bag 
sig. Det var slemt, for når man frasiger sig internationale 
udsendelser, så siger man i praksis også stop for karrie-
ren, fortæller major Steen N. Gøtsche, der er fællestillids-
repræsentant i Hjemmeværnskommandoen (HJK).

Her havde nogle en opfattelse af kasse-systemet i PVAL 
som meget rigidt og usmidigt. Der var så mange, der 
skrev uenighedsreferater, at HOD til sidst blev involveret i 
forhandlingerne.

- Det er ikke så meget pengene, der skaber problemer. 
Men folk blev stødt på deres faglighed. Det var mere et 
spørgsmål om psykologi end om kroner og øre. Og folk 
begyndte at sammenligne sig med hinanden, siger Steen 
Gøtsche.

Oberstløjtnant Tonni Schumann, der er chef for Hær-
hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster samt 

Oberstløjtnant Carsten Albrechtsen 
klar til møde i Forsvarsministeriet.
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Hjemmeværnet udarbejdede en matrix med forskellige kriterier for, 
hvordan man varetager opgaver, og hvilket udviklingspotentiale den enkelte 
medarbejder vurderes at have. Det skete for at få et overblik over, hvordan 
PKVAL var udmøntet på tværs af HJV. Cheferne skulle ud fra de forskellige 
kriterier indplacere deres medarbejdere, så de passede bedst muligt på flest 
mulige kriterier. Det gav et fint billede af, hvordan cheferne vurderede de 
enkelte officerer. Man kunne også se, om de dygtigste blev honoreret.

Men opgørelsen viste, at sådan var det ikke i virkeligheden. Der var fulgt 
en skævhed med, da HJV overtog systemet fra FPS – og der kom ikke flere 
penge. De gamle tillæg så på papiret enkle ud, men i virkeligheden var det 
rigtig svært at håndtere systemet.

Selvom der var tale om midlertidige tillæg, så viste det sig vanskeligt 
at forhandle udløbne tillæg ned i forhold til Hjemmeværnets strategiske 
ambition om at forhandle de højeste tillæg med de dygtigste officerer og så 
videre.

Men i HJV skulle 33 procent af officererne forhandles ned, nogle med 
flere tusinde kr. De havde tidligere fået et højt tillæg for kvalifikationer, som 
ikke havde den samme værdi i HJV. Andre havde beholdt gamle tillæg, som 
oprindeligt kun havde været for en begrænset periode. Der skulle en tolkning 
til for at afgøre, om der var tale om et midlertidigt eller varigt tillæg.

HOD ønskede en behørig dokumentation for at acceptere nedgang i 
tillæg og er nu blevet enig med Hjemmeværnet om, at det skal kunne 
dokumenteres, at et tillæg har været midlertidigt, for at kunne fjerne det. 
Man kan stadig godt forhandle folk ned i tillæg, men så skal argumenterne 
også være gode! Skifter man funktion eller stilling, skal man gennem en ny 
forhandling om tillæg.

SYSTEMET ER VANSKELIGT AT HÅNDTERE

Udtalelse fra Janne Larsen, chef for HR-partnerelementet i HJK

OPNÅEDE EN WIN-WIN SITUATION

I begyndelsen af året gik HOD ind og for-
handlede med FPS og HJV. Forhandlinger-
ne mundede ud i, at stort set ingen kom til 
at miste deres tillæg. 

- Samtidig er der stadig mulighed for 
at forhandle tillæg, så vi som tillidsre-
præsentanter faktisk har fået en win-win 
situation ud af det, understreger Steen 
Gøtsche. 

- Er der to ting, man ikke skal slå en 
soldat med, så er det maden og lønnen, 
griner oberstløjtnant Tonni Schumann:

- Nogle medarbejdere gik i baglås over 
situationen. Men jeg fornemmer, at util-
fredsheden er forsvundet. Nu er det kun 
chefgruppen, der ikke har fået forhand-
let nye tillæg – fra oberstløjtnanter og 
opefter.

- Fra HOD’s side har vi gennemført 
forhandlinger. Vi er meget tilfredse med 
FPS’s og HJV’s håndtering af uenighe-
der, og de efterfølgende forhandlinger 
er kørt helt efter bogen. Formelt set bør 
den enkeltes nye forhandling vente, indtil 
den nye aftale er på plads. Når der først 
er fuld enighed om teknikken omkring 
PKVAL-tillæggene, så bliver forhandlin-
gerne taget op igen, understreger konsu-
lent Søren Clausen.

medlem af HOD’s hovedbestyrelse, forklarer, at en relativt 
stor gruppe officerer i Hjemmeværnet fik et tilbud, der 
reelt indebar en lønnedgang:

- Nogle ville gå fra et tillæg på over 2.000 til 0 kr., andre 
ville få nogle hundrede kr. mindre om måneden. Nogle har 
bibeholdt deres tillæg eller fået mere i forhold til tidligere. 
Men en del af dem havde vel sat næsen op efter mere. Så 
ingen var tilfredse, for ingen følte, at det havde været en 
god proces.

Kan ikke afvise tillæg med henvisning til økonomien

Både oberstløjtnant Morten Thomsen og oberstløjtnant 
Carsten Albrechtsen fra HJK mener, at den lokale lønfor-
handling som udgangspunkt er en fordel.

- Min oplevelse er, at det giver mere mening nu. Der er 
en sammenhæng mellem fokus- og udviklingssamtalerne 
og forhandlinger om PVAL, siger Carsten Albrechtsen.

- Vi prøvede at skabe et fælles grundlag for vurderin-
gerne. Vi lavede et kassesystem med 16 felter, som alle 
skulle indplaceres i. Modellen er god, men kun hvis alle 
starter på 0. Så behøver man ikke at tage tillæg fra nogen. 
Desværre indebar den, at folk kunne gå ned i løn. Og det 
gav ballade, fortæller Morten Thomsen.

Derfor er systemet nu ved at få et ”motoreftersyn” af 
FPS og HOD i fællesskab. For HJK er ikke det eneste sted, 
der har været problemer med 0 kr. i tillæg eller direkte 
lønnedgang – og efterfølgende uenighedsreferater. 

Konsulent i HOD Søren Clausen understreger, at som 
udgangspunkt er HOD meget tilfreds med aftalen: 

– Modellen med individuelle forhandlinger har eksiste-
ret, siden HOD i 2007 gik over til NyLøn, hvor officererne 
som personalegruppe gik forrest.

Vi var ude hos en myndighed i hæren. Her var der også 
en mangelfuld teknisk forståelse af brugen af aftalen. 
Hovedprincippet i staten er, at der skal være de penge, 
der er behov for. Nogle chefer har henvist til økonomien 
som begrundelse for, at der ikke kunne gives tillæg til 
nogle medarbejdere, og det finder vi forkert i HOD. Hvis en 
medarbejder er dygtig nok – og det vil fremgå af diverse 
bedømmelser og udtalelser –, så er det chefens opgave at 
honorere medarbejderen. 

- Det er efter HOD’s opfattelse i modstrid med Ny-
Løn-princippet at afvise tillæg med henvisning til økonomi-
en, fastslår Søren Clausen.



HOD søger en konsulent
En stilling som konsulent i Hovedorgani-
sationen af Officerer i Danmarks (HOD) 
sekretariat er ledig til besættelse pr. 1. 
januar 2016.

Det daglige samarbejde i HOD omhand-
ler 11 ansatte og formanden, og skal under-
støtte vilkårene for vores ca. 5.000 aktive 
og passive medlemmer i både indland og 
udland.

Arbejdsopgaverne vil i samarbejde med 
husets øvrige 4 konsulenter fortrinsvis 
ligge inden for aftale- og forhandlingsom-
rådet, herunder deltagelse i forhandlinger 
om overenskomster og underliggende afta-
ler, sagsbehandling og bidrag til beslutning 
i HOD’s hovedbestyrelse, sagsbehandling 
af og evt. bisidder i forbindelse med med-
lemshenvendelser, samt møder, orienterin-
ger og forhandlinger på både medlems- og 
arbejdsgiversiden.

Du vil kort sagt komme i kontakt med 
løn- og aftaleområdet generelt og speci-

fikt for officerer gennem udarbejdelse af 
notater, sags- og forhandlingsoplæg samt 
mødereferater. Vi forestiller os, at du har 
kendskab til området fra din tjeneste i 
forsvaret, samt at du evner at arbejde 
systematisk og analytisk såvel selvstæn-
digt som i team på højt niveau i forhold til 
opgaveløsningen i din sagsbehandling. 

Der forudsættes et grundigt kendskab 
til forsvarets organisation og struktur 
generelt.

Sociale kompetencer, evne til at stå frem 
med et budskab, lyst til at samarbejde 
internt og eksternt samt en høj grad af 
empati er en forudsætning i jobbet. 

Konsulenter i HOD aflønnes på niveau 
med officerer i forsvaret. 

Har du lyst til at vide mere om stillingen, 
kan du kontakte sekretariatschef Morten 
Bomholt Nielsen, tlf. 5178 6033 og på 

www.hod.dk kan du se nærmere på HOD 
som faglig organisation.

Ansøgningsfristen er 20. september 2015 og 
samtaler forventes gennemført i uge 39/40. 

Tiltrædelse i stillingen er 1. januar 2016 – 
men gerne før –, idet vi naturligvis tager 
hensyn til dine eventuelle bindinger i 
nuværende job.

Ansøgningen sendes til:
Hovedorganisationen af Officerer 
i Danmark
Olof Palmes Gade 10 
2100 København Ø.

Sådan arbejder HOD’s sekretariat
Arbejdsopgaver og mål for kommunikation er beskrevet på HOD’s hjemmeside. Her i uddrag:

Sekretariatet virker for at opfylde HOD’s formål og udføre 
opgaver, som omfatter deltagelse i forhandlinger og drøf-
telser, kontrol med overholdelse af aftaler og bestemmel-
ser samt formidling af information. Hertil kommer rådgiv-
ning og bistand til enkeltmedlemmer. Opgaverne varetages 
på alle myndighedsniveauer.

Sekretariat støtter lokalafdelinger, tillidsrepræsentanter 
og enkeltmedlemmer med administrativ og faglig bistand i 
forbindelse med ansættelsesforholdets aftaler, forhandlin-
ger, medlemsmøder, orienteringer samt rådgivning mv.

HOD kan i nødvendigt omfang yde særlig rådgivning, for 
eksempel juridisk bistand, til medlemmer i sager af tjenst-
lig karakter.

Flad struktur

Målet er, at sekretariatets medarbejdere skal føle et med-
ejerskab af HOD som en faglig organisation.

Sekretariatet har en flad, tværgående organisation, hvor 
der ad hoc kan oprettes projektgrupper til løsning af større 
eller specielle opgaver. Heraf følger, at der til den enkelte 
medarbejder stilles krav om kompetenceudvikling.

HOD’s sekretariat fungerer gennem en 2-delt kommuni-
kation:

1) den ledelsesmæssige kommunikation og kontakten til 
omverdenen (arbejdsgiver, forretningsforbindelser m.m.) 
samt

2) interaktionen mellem de ansatte i sekretariatet om de 
arbejdsrelaterede forhold.

FAGLIGT

Sekretariatets kommunikation med medlemmer, 
hovedbestyrelsesmedlemmer, lokalafdelinger, tillidsre-
præsentanter, leverandører, arbejdsgiversiden, samar-
bejdspartnere, forretningsforbindelser osv. sker i lyset af, 
at sekretariatet producerer, ”markedsfører” og formidler 
videns- og serviceydelser, som skal være relevante, hen-
sigtsmæssige og i tilgængelig form.

Kommunikationspolitik

Målet er:
• at medlemmerne skal opleve et medejerskab af HOD som 
en faglig organisation
• at hovedbestyrelse, tillidsrepræsentanter og lokalafde-
lingsbestyrelser har de nødvendige forudsætninger for at 
varetage medlemmernes interesser og
• at arbejdsgivere, interesseorganisationer, politikere, fag-
lige organisationer m.fl. kender HOD’s holdninger.

Kommunikationsstrategi

Kommunikationspolitikken er fundamentet for HOD’s kom-
munikationsstrategi.
HOD skal benytte sig af et bredt spekter af både trykte og 
digitale medier. Alle kommunikationskanaler skal generere 
merværdi for medlemmerne.
Kommunikationsstrategien skal skabe grundlag for
- debat og
- synlig formidling af informationer, der har relevans for 
HOD’s medlemmer og samarbejdspartnere.
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Mødet med jobbanken
Udsigten til det nye ansøgningssystem var for daværende oberstløjtnant 
Jette Albinus som at få en spand vand i hovedet. Imidlertid endte det 
godt, for hun blev chef for Veterancentret, hvor hun kan bruge sin 
militære uddannelse og sin civile Master. 

AF JOURNALIST ALICE BINNS 

FOTO: PETER EILERTSEN

Inden Jette Albinus søgte og fik stillingen som chef for 
Veterancentret og dermed blev udnævnt til oberst, gjorde 
hun tjeneste som chef for den grundlæggende officers-
uddannelse ved Hærens Officersskole. Der var i alt tre 
oberstløjtnanter og en oberst på HO, men grundet ændrin-
ger i skolestrukturen kom en meget pludselig besked, en 
måned før hun skulle udsendes til Afghanistan: Din stilling 
er nedlagt, og du ryger i jobbanken, så du må i gang med at 
søge.

- I princippet skulle der i henhold til den nye HR-strategi 
være en stilling til mig efter min udsendelse, men i stedet 
fik jeg sådan lidt pro forma at vide, at der ville være en 
stilling indtil udgangen af 2014. Det betød, at jeg havde en 
stilling i en måned, efter at jeg var kommet hjem. Det var 
de nye vilkår på den lidt hårde måde, og alligevel føltes det 
knap så hårdt, fordi jeg stod midt i at pakke og var på vej 
væk.

Derimod lægger Jette Albinus ikke skjul på, at hun ople-
vede det lidet flatterende at ryge i jobbanken.

- Da jeg stod i det, syntes jeg ikke, at det var sjovt, for jeg 
mente jo ikke, at jeg var en dårlig oberstløjtnant, og rent 
personligt oplevede jeg det lidt som at få en spand vand i 
hovedet.

Chefstillingen i Veterancentret var besat af oberst Kåre 
Byrnak, der skulle pensioneres, men ifølge opslaget kunne 
den søges af både civile og militære. Jette Albinus kunne 
med sin Master i idræt og velfærd fra Københavns Uni-
versitet levere begge dele, og alt i alt må hun have gjort 
indtryk, for hun fik tilbudt stillingen, også selv om de måtte 
vente på hende i yderligere seks måneder grundet udsen-
delsen til Afghanistan.

Bottom-up og ikke top-down

Den nyudnævnte obersts tilgang til stillingen var proak-

FORSVARETS VETERANCENTER

tiv, og det kræver, mener hun, en organisation, der virker 
bottom-up og ikke top-down..

- Det er medarbejderne, der skal komme og fortælle 
mig, hvad der rører sig ude i landet, og som vi skal arbejde 
med.

Ud fra et perspektiv om at være tæt på veteranerne og 
de pårørende findes der fem satellitter ud over Veteran-
centret, som dækker hele landet. Dermed er det en meget 
decentral organisation.

- Det er en udfordring at have en organisation, hvor vi 
skal mestre distance-ledelse, forklarer Jette Albinus og 
uddyber: 

- Når man ikke som leder eller mellemleder ser sine 
medarbejdere i det daglige, hvordan har man så føling 
med, hvad der foregår, når nogen lige har brug for et smil, 
eller en mindre konflikt er under optrapning? For igen, hvis 
vi skal nå de ting, som jeg har ambitioner om eller bliver 
pålagt at løse, er det vigtigt, at jeg ikke alene har de dygtig-
ste medarbejdere, men også dygtige ledere.

Den nye chef har simpelthen iværksat et internt leder-
udviklingsprogram, der for eksempel forklarer, hvad det 
betyder, når chefen siger, at medarbejderne skal være pro-
aktive. Hvad er det, vi som ledere skal gå ud og gøre? Hvad 
betyder det i praksis, når chefen siger, at det er vigtigt, at vi 
er attraktive, og at vi har glade medarbejdere. 

- Fordi man kan skrive alt muligt på papir og have sine 
visioner, men hvis ikke man forstår at føre det ud i livet, så 
hjælper det ingenting, siger Jette Albinus, der brænder for 
ledelse og konstant arbejder på at blive klogere inden for 
området. Hun påskønner samarbejdet med kompetente 
folk, som deler hendes passion. 

- Jeg er så privilegeret, at min stabschef, oberstløjtnant 
Kristian Malver, er tidligere leder af Institut for Ledelse på 
FAK, så vi kan rigtig meget selv her i VETC, tilføjer hun.
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kunne udsendes på missioner, så jeg løber så vidt muligt 
med, når de træner eller skal op til testen.

Motion nedsætter sygefraværet, det er videnskabeligt 
bevist, så inden for de afstukne rammer forsøger obersten 
at give alle sine medarbejdere mulighed for at dyrke idræt.

- Det må selvfølgelig ikke generere merarbejde og skal 
aftales med nærmeste leder, men du skal ikke bilde mig 
ind, at medarbejderen, der løber en tur i forlængelse af 
en frokostpause, samlet set laver mindre. Derimod kan du 
bilde mig ind, at de er mere glade og effektive og mindre 
stressede.

- Så kan du sige, at McKinsey har regnet ud, at hvis vi 
alle sammen bruger x antal timer, så svarer det til så og så 
mange årsværk. Jamen, det forudsætter jo, at vi alle sam-
men hopper lige meget i timen hele tiden uanset hvad. Det 
er jo tallogik, der ikke hænger sammen med virkeligheden. 

Sport fylder meget i Jette Albinus’ liv, både det professi-
onelle og det private. Hun løber, cykler og dyrker crossfit 
og har tidligere været på det militære landshold i løb. Hun 
er desuden overbevist om, at fysisk træning hjælper hende 
til at være en bedre leder. Det kan veteranerne, hendes 
medarbejdere og chefer så nyde godt af nu, hvor hun er 
faldet rigtig godt til i stillingen som CHVETC.

Ledelse med humor

Glade medarbejdere er de mest effektive, er Jette Albinus’ 
påstand, og det kan ærgre hende, hvis der ovenfra bliver 
lagt begrænsninger i forhold til den ledelsesmæssige 
tænkning, som hun finder rigtig. 

- Det offentlige er jo voldsomt underlagt new public 
management og benchmarking. Jeg synes, at der er noget 
rigtig godt i begge dele, men for mig må det ikke udgøre 
det hele. Benchmarking er virkningsfuldt til at blive bedre 
inden for et specifikt område og som en kickstart i en kor-
tere periode. Tilsvarende, hvis man eksempelvis ensidigt 
kører et mål-hierarki helt ud på den enkelte medarbej-
der og hele tiden hæver barren, så risikerer det at give 
stressede, demotiverede og ikke selvstændigt tænkende 
medarbejdere. Det forudsætter endvidere, at vi som ledere 
er så gode, at vi dækker alle de rigtige mål og delmål, 
og det tror jeg simpelthen ikke, at man kan, da der også 
findes en virkelighed bestående af mennesker, som ikke 
altid er analytisk forudsigelige, siger chefen og nævner de 
evindelige diskussioner om, hvor megen tid der bruges på 
målinger i det offentlige system.

Hun tror på vigtigheden i at kunne handle i nuet ud fra 
den aktuelle situation, og her er det bl.a. medarbejderne, 
der kan fortælle ledelsen, hvad de oplever og ser, samt 
ikke mindst hvordan de mener, at vi lever op til målsæt-
ningen – altså kommer med idéer og løsninger. Alle trives 
bedre med at have indflydelse på egen hverdag.

- Så mine mål for en drømmeorganisation er sådan en, 
hvor jeg mere skal udstikke den helt overordnede retning 
og derefter orkestrere og styre frem for at udstikke en 
masse snævre direktiver. Det er sådan, jeg fungerer bedst, 
og hvad jeg mener, jeg er god til som leder - nemlig at 
skabe gejst og tro på, at den enkelte medarbejder kan 
levere noget unikt.  Medarbejderne sammen med ledelsen 
kan og ser meget mere, end selv den dygtigste ledelse 
alene formår. De, som ikke kan levere, må man så gribe fat 
i, siger Jette Albinus, der i sit CV beskriver sig selv som en 
analytisk stærk, modig og ambitiøs leder, der udøver sit 
lederskab med humor og varme.

McKinseys tallogik

- Jeg har nogle medarbejdere ud over de militære, som 
skal bestå nogle fysiske krav. Alle mine psykologer skal jo 

FIRE FOKUSOMRÅDER

Efter at have talt indgående med sin forgænger, Kåre Byrnak, 
der udskød sin pensionering, til Jette Albinus var vendt 
tilbage fra Afghanistan og havde fået tid til at afkode sin nye 
organisation, var hun klar med fire fokuspunkter: 
1)  Et veterancenter i udvikling med veteraner og pårørende i 

centrum for alt, hvad vi gør.
2)  Et veterancenter, som agerer og er mindre reagerende.
3)  Et veterancenter, som har fingeren på pulsen, som er god til 

at lytte og god til at kommunikere og dermed har en stærk 
kommunikationsstrategi, og som har medarbejdere, der 
agerer i en organisation, som er bottom-up-drevet.

4)  Et veterancenter, hvor medarbejderne har lyst til at arbejde 
og dermed blive en tiltrækkende arbejdsplads for både 
militære og civile.
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- Så kan du sige, at McKinsey har regnet ud, 
at hvis vi alle sammen bruger x antal timer, så 
svarer det til så og så mange årsværk. Jamen, 

det forudsætter jo, at vi alle sammen hopper 
lige meget i timen hele tiden uanset hvad. 

Det er jo tallogik, der ikke hænger 
sammen med virkeligheden. 

Oberst Jette Albinus 
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Veterancentrets 
chef, oberst Jette 
Albinus, blev ud-

nævnt til major 
i 2003 og fem år 

senere til oberst-
løjtnant. Hun har 

bl.a. været chef for 
Hærhjemmeværns-
distrikt Vestjylland, 
for Planlægnings- 

og Operationsafde-
lingen i Hjemme-

værnskommandoen, 
for den Grundlæg-
gende Officersud-

dannelse på Hærens 
Officersskole og 

siden 1. december 
2014 for Veteran-

centret. 
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Der begynder at tegne sig et billede af, 

at Jette Albinus ikke har pyntet på sine 

menneskelige og ledelsesmæssige 

egenskaber i sit CV. Hverken ridderkors 

eller oberstrang har tilsyneladende 

fået hende til at glemme, at hun også 

er en af Forsvarets ansatte, der nu har 

ansvaret for at lede en stor organisation 

med mange ansatte bedst muligt. Her 

er hendes Master i idræt og velfærd 

givtig. Den uddannelse har Jette Albinus 

i øvrigt selv betalt, da man ikke mente, at 

en sådan kunne bruges i Forsvaret. Det 

paradoksale er, fortæller hun, at siden 

hun blev færdig i 2009, har hun ikke 

bestilt andet end at bruge den.



- Jeg kunne godt have en drøm – og en ambition – om, 
at Forsvaret tager lidt større ejerskab i de aktiviteter, vi la-
ver og kommer til at lave i fremtiden for vores veteraner. Og 
her tænker jeg ikke kun på flagdagen. Jeg tænker på alle 
mulige andre aktiviteter, hvor enhederne får større mulig-
heder for at samles, så veteranerne oplever, at Forsvaret 
aldrig glemmer dem. Der tror jeg, at vi har et udviklingspo-
tentiale. Vi skal i hvert fald have undersøgt det lidt mere.

Vi befinder os på Veterancentret godt et halvt år efter, 
at oberst Jette Albinus indtog chefkontoret på Ringsted 
Kaserne. Og selv om der var seks måneders udsendelse 
til Afghanistan imellem, at hun var til ansættelsessamtale, 
og til hun tiltrådte, så husker hun tydeligt de overvejelser, 
hun gjorde sig med hensyn til veteranerne, inden hun skrev 
ansøgningen. Og Jette Albinus har noget at have sin indsigt 
i, for hun er efter flere udsendelser selv veteran.

- Jeg var på Balkan i 1999, så jeg kunne godt huske, hvad 
der var, og ikke mindst hvad der ikke var, og da jeg år se-
nere kom til Kosovo, kunne jeg se, at der var begyndt at ske 
nogle ting. Jeg har selv mærket den udvikling og set, hvor 
vi har bevæget os hen.

At der er sket en del på veteran-området er dog langt 
fra ensbetydende med, at Jette Albinus læner sig tilbage 
i chefstolen og stirrer sig blind på pensionsdatoen om 13 
år. Tværtimod farer hun land og rige rundt med ét mål for 
øje, nemlig at bedre vilkårene for Danmarks nuværende og 
kommende veteraner samt deres pårørende.  

Siden den første veteranpolitik blev formuleret i 2010, har 
begrebet anerkendelse fyldt rigtig meget i både skrift, tale 
og handling, men meget kan gøres bedre. Kodeordene er 
fortsat anerkendelse af veteraner og deres pårørende. Her 
er den største udfordring måske at få defineret, hvad der 
ligger i begrebet anerkendelse og hvordan, for at veteran-
arbejdet fortsat kan være i fokus uden en Afghanistan-krig 
med faldne og sårede.

- Der har vi nok stadig nogle udfordringer med hensyn 
til at få anerkendt de mange, som kommer styrkede hjem. 
Det er heldigvis langt de fleste, og her prøver vi nu i højere 
grad at se på, hvad der skal til for at anerkende dem. Man 
kan altid lade sig inspirere af, hvad andre lande gør, men 
det, som nogle af mine medarbejdere i hvert fald har ladet 
mig vide er vigtigt, er, at vi har kulturforståelsen og den 
danske mentalitet med. 

Jette Albinus giver som eksempel, at blot fordi det i USA 
virker at rejse sig op og klappe ad veteraner, inden en 
betydningsfuld sportskamp går i gang, vil det ikke nødven-
digvis virke i den danske kultur.

Flere aktiviteter

Flagdagen er selvfølgelig et af de punkter, som har ober-
stens opmærksomhed. 

Hvad skal vi gøre med flagdagen og med anerkendelsen? 
- Jeg tror, at der er en risiko for – i hvert fald hvad angår 

hæren, som har haft de store udsendelser og på godt og 
ondt en meget stor opmærksomhed –, at vi får svært ved at 
fastholde denne opmærksomhed. Her er det rigtig vigtigt 
at holde sig for øje, at de veteraner, vi har, dem har vi for 
altid. Deres behov vil variere og udvikle sig, i takt med at de 
bliver ældre, og hvis ikke der kommer nye veteraner til, så 
tror jeg, at der ligger en udfordring i i højere grad at få an-
erkendelse til at være noget, som sker bredt og hele tiden.

Derfor er det vigtigt at supplere denne årlige begivenhed 
med flere aktiviteter, der bærer overskriften ”anerkendel-
se”, mener obersten.

- Når vi taler anerkendelse, plejer vi at sige, at der er 
to grupper. Som veteran er din primære gruppe Forsvaret 
og soldaterkammeraterne, og den vigtigste anerkendelse 
kommer fra den gruppe. Jeg har en ambition om, at For-
svaret tager lidt større ejerskab i de aktiviteter, vi laver og 
kommer til at lave i fremtiden for vores veteraner, og her 

Veteranerne har vi for altid
Er det tilstrækkeligt at anerkende Danmarks veteraner hvert år den 5. september, 
eller kan vi gøre mere? Det har oberst Jette Albinus gjort sig mange tanker om, og hun 
udtaler sig både som chef for Veterancentret og som veteran.    

AF JOURNALIST ALICE BINNS 

FOTO: PETER EILERTSEN
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tænker jeg ikke kun på flagdagen, men også på alle mulige 
andre aktiviteter. Vi bliver nok nødt til at se på reglerne for 
arrangementer, og hvornår man kan gense hinanden, så-
dan at enhederne får større muligheder for at samles, og 
så veteranerne oplever, at Forsvaret aldrig glemmer dem. 
Der tror jeg, at vi har et udviklingspotentiale eller i hvert 
fald noget, vi kan se nærmere på.

Den anden gruppe, der omhandler anerkendelse, er det 
omkringliggende samfund, og fra den kant føler veteranen 
Jette Albinus, at det får hun da, men hun er også helt klar 
over, at det er forskelligt fra veteran til veteran, hvad der 
har betydning. Som et eksempel nævner hun veterankor-
tet, som hun mener bør tilføres flere fordele. Hun gør sig 
også mange tanker om nye tiltag. Måske noget med gratis 
adgang til fodboldkampe, koncerter à la Grøn Koncert. 
Eller kunne det være noget med øl og grillmad, spørger 
hun - som udtryk for, at det er noget, der skal undersøges, 
og at hun er åben for idéer.

Ligeledes nævner hun i relation til det omkringliggende 
samfund de mange virksomheder, der gerne vil hjælpe, og 
måske bør der i højere grad arbejdes for iværksætterstøt-
te eller lignende til veteraner, for reelt klarer de danske 
veteraner sig rigtig godt på arbejdsmarkedet.

Ud af isolationen

Imidlertid ligger det også Veterancentrets chef stærkt 
på sinde, at den støtte, der ydes, skal være en hjælp til 
selvhjælp.

- Det er rigtig vigtigt, at der i starten er nogle steder, 
der er meget dygtige m.h.t. veteraner, men jeg tror også, 
at det er meget vigtigt, at vi ikke isolerer os fra det øvrige 
samfund og bliver sådan nogle enklaver. Jeg synes, det er 
fantastisk, hvad for eksempel Team Veteran* og andre gør. 
For mig at se er det et step 1, og step 2 er, at du fortsætter 
din tri-karriere ude i en civil tri-klub. Vi skal være sam-
men, dér hvor det er en nødvendighed for stille og roligt at 
få genopbygget tilliden til andre mennesker, men derfra 
skal vi videre.

- Danmark er jo et foreningsland, og hvis vi bare kigger 
på idrætsverdenen eller en hvilken som helst anden for-
ening, så lur mig, om der ikke med det antal veteraner, der 

har været udsendt, allerede er mange nuværende vetera-
ner i kunstforeninger, sportsklubber med mere og dermed 
nogle til at tage imod ”de nye”.

Spændende forskningsprojekter

Jette Albinus lægger ikke skjul på, at Veterancentret er 
privilegeret, idet området er et af de få, der ved seneste 
forsvarsforlig ikke blev beskåret, men tværtimod fik tilført 
flere ressourcer. Det giver blandt andet mulighed for be-
tydningsfulde forskningsprojekter, og obersten opremser 
nogle af dem:

- For eksempel har man i Danmark overvejende be-
handlet veteraner med psykiske problemer kognitivt. Nu 
ser et af vores forskningsprojekter på, hvilke muligheder 
biologien kan rumme. Det er noget med at få kontrol over 
aktiviteten i hjerneområder, der er knyttet til de psykiske 
vanskeligheder, og dermed hjælpe veteranen til at sænke 
sit stressniveau. Super spændende.

- Så har vi fulgt ISAF hold 7 før, under og efter udsendel-
se, og det har givet en masse gode data. Bl.a. har vi lært, 
at psykiske vanskeligheder godt kan opstå et godt stykke 
tid efter en hjemkomst. Det betyder, at det er nødvendigt at 
følge vores veteraner over en længere tidsperiode. Nu gør 
vi det samme med ISAF hold 15 for at finde ud af, om der 
er en forskel, eftersom holdet havde et andet operations-
mønster og andre oplevelser.

De pårørende – børn og ægtefæller – er der også fokus 
på. Hvilke udfordringer har de med en veteran i familien?

- Nu pågår der også noget, der hedder PREP-kurser**. 
De handler om at hjælpe parrene til at kommunikere og 
fortsætte parforholdet. De første tre kurser blev fuldteg-
nede med det samme, så der tror jeg virkelig, at vi har 
ramt noget, hvor vi forhåbentlig kan hjælpe veteranerne og 
deres pårørende, understreger oberst Jette Albinus.   

*Team Veteran er en frivillig upolitisk forening, der støtter vetera-
ner, som er blevet fysisk eller psykisk såret i forbindelse med deres 
tjeneste i Forsvaret.

**PREP står for Prevention and Relationship Enhancement Program, 
som frit oversat til dansk betyder Praktiske Redskaber til et Engage-
ret Parforhold. 

- Det er rigtig vigtigt, at der i starten er nogle 
steder, der er meget dygtige m.h.t. veteraner, 
men jeg tror også, at det er meget vigtigt, at vi 

ikke isolerer os fra det øvrige samfund og bliver 
sådan nogle enklaver. 

Oberst Jette Albinus 
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Luftarkæologi
Arkæologerne manglede et oversigtsbillede, og så gik fighterwingen på vingerne.

At der ikke er langt fra Fighter Wing Skrydstrup til Danmarks 
oldtid kom arkæologerne og besøgende til gode under Forsknin-
gens Døgn sidst i april.

Udgravningsteamet fra Museum Sønderjylland, Arkæologi 
Haderslev, stod med en unik jernaldergård, som man så gerne 
ville have foreviget fra oven til fremvisning på dagen med åbent 
hus, men selv den længste stige rakte alt for kort. Så var det, at 
fighterwingen på opringning trådte til og sendte en T17 med to 
officerer over hegnet og de få kilometer over Bevtoft, hvor bonden 
også for cirka 1.700 år siden pløjede sin ager ved siden af gården, 
som nu viger for et af verdens største biogasproduktionsanlæg.

Kaptajn Michael Hansen havde kamera med og løste fotoopga-
ven på forbilledlig vis, og sådan gik det til, at det fem meter brede 
og 40 meter lange gårdanlæg med udenomshegn blev til et luftfo-
to. Næsten som dem, der blev så moderne tilbage i 1940’erne og 
50’erne, da alle gårde skulle ses fra oven og i farve. Alle stolpe-
huller var i øvrigt markeret med hvidt (sigte)mel.

Gården er fra ældre germansk jernalder, 300-400 år efter Kristi 
fødsel, og er bl.a. bemærkelsesværdig ved kun at have én bygge-
fase. Tidsbilledet er ikke ødelagt af senere til- eller ombygninger. 
Eller nye anlæg for den sags skyld. 

-lon

Sådan så jernalderbonden aldrig sin gård, 
som med sine 200 kvadratmeter hører til de 
absolut store fra perioden. (Foto: Fighter Wing 
Skrydstrup; kaptajn Michael Hansen).
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65 mand i Afghanistan gennem næsten et år, samtidig 
med at de livsnødvendige SAR-opgaver skal løses, er med 
til at give stress i Helicopter Wing Karup. Og ordet stress 
er ikke bare en talemåde. Helt konkret er 15 medarbejdere 
for tiden sygemeldt på grund af stress. For nogle af dem er 
arbejdsrelateret, og HOD’s fællestillidsrepræsentant, major 
Allan Bøge Mikkelsen og chefen, oberst Steen Ulrich (RUL) 
er enige om at gøre en indsats for at forhindre, at kolleger 
og medarbejdere går ned på grund af den ekstraordinært 
krævende situation. De fleste er i et forløb, hvor de gradvist 
vender tilbage til arbejdet.

- Men det er svært, for der er jo tale om virkelig dedi-
kerede medarbejdere, der bare vil løse opgaven, og nogle 
er jo gode til at skjule, at de ikke kan klare det i længden, 
siger fællestillidsrepræsentanten og tilføjer, at på trods af 
både hans og den øvrige ledelses opmærksomhed er der 
alligevel kolleger, der uventet og uden forudgående tegn er 
blevet syge af stress.

Han synes, at det er en del af en tillidsrepræsentants 
arbejde at holde øje med kollegerne, og kollegerne er gode 
til at passe på hinanden og gøre ham opmærksom på, hvis 
én er ved at køre sig selv ud over kanten.   

- Nogle er selvfølgelig mere disponerede end andre, 
siger oberst Steen Ulrich og tilføjer, at han somme tider 
selv har kommanderet medarbejdere hjem en eftermiddag, 
fordi de trængte til det, men de følte, at arbejdsopgaverne 
var vigtigere.

I øvrigt har Helicopter Wing Karup en medarbejder, der 
arbejder fuldtids med at hjælpe sygdomsramte tilbage på 
arbejdspladsen.  

- Konstablen er uvurderlig. Hun har empati og overblik 
og har hjulpet mange tilbage, siger Steen Ulrich.

Livsfare er ikke problemet 

Det, der giver medarbejderne stress, er ikke, at de skal 
løse de opgaver, de er uddannet til, og både Steen Ulrich 
og Allan Bøge Mikkelsen fremhæver, at intet sted i For-
svaret har man problemer med rekruttering på grund af 
det livsfarlige arbejde, soldaterne påtager sig, når de er på 
missioner. 

Problemet er, at alle de sædvanlige opgaver fortsat skal 

passes, selv om to ud af 14 helikoptere og 65 medarbejdere 
ud af 900 er i Afghanistan, og værkstederne, der skal ved-
ligeholde helikopterne, konstant er 100 procent pressede. 
De ser begge frem til, at opgaven i Afghanistan afsluttes til 
september, fordi den dræner ressourcerne, og så venter 
der en stor efteruddannelsesindsats, fordi de får ni nye, 
skibsbaserede helikoptere, som medarbejderne skal lære 
at kende. (MH-60R Seahawk fra Sikorsky).

Ingen faglige diskussioner

Både chefen og tillidsrepræsentanten siger, at de aldrig 
har de store faglige diskussioner.

- Mikkel er en del af staben. Han har kontor lige i nærhe-
den, og vi ses hele tiden. Det betyder, at vi kender hinan-
dens udfordringer, og vi behøver ikke at forklare så meget 
over for hinanden, siger Steen Ulrich, og de konstaterer 
begge, at der i flyvevåbnet altid har været en tradition for 
at løse problemerne på det lavest mulige niveau, så de får 
aldrig lov at udvikle sig.

- Jeg synes, at det har kendetegnet alle mine næsten 35 
år som tillidsrepræsentant, at vi har været gode til at løse 
problemerne selv, siger Allan Bøge Mikkelsen. 

Tillid

Afgørende for samarbejdet er også, at det er præget af 
gensidig tillid, og oberst Steen Ulrich siger, at han har stor 
glæde af eksempelvis samarbejdsudvalget, for her kan der 
komme forslag til løsninger, han ikke selv havde tænkt på, 
eller advarsler mod konsekvenser af dårlige beslutninger.

- Og hvis der alligevel må træffes upopulære beslutnin-
ger, så ved vi i hvert fald, hvorfor de bliver truffet, siger 
fællestillidsrepræsentanten.

- De ved godt, at jeg ikke tager røven på dem, erklærer 
Steen Ulrich. 

For ham er det utrolig betydningsfuldt, at arbejdsplad-
sen har en fællestillidsrepræsentant, der er god til at 
samarbejde.

- Jeg bestemmer jo ikke, hvem de vælger. Men jeg 
opfordrer altid til at vælge nogle, der har format, evne og 
vilje til samarbejde. Vælger de nogle, der er for kontrære, 
får de sikkert ikke så meget igennem, siger han og tilføjer, 

Jeg bestemmer jo ikke, 
hvem de vælger 
En tillidsrepræsentant, der har format, evne og vilje til at samarbejde, betyder meget for 
en arbejdsplads, siger chefen for Helicopter Wing Karup, oberst Steen Ulrich.

AF JOURNALIST INGRID PEDERSEN 

FOTO: LARS HOLM
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Både chefen, oberst Steen Ulrich, og 

tillidsrepræsentanten, major Allan Bøge 

Mikkelsen, siger, at de aldrig har de store 

faglige diskussioner.

at han godt er klar over, at der i Forsvaret 
findes chefer, der kører det hele ”mere 
chefagtigt”. 

Masser af frustrationer

Men i hverdagen er der masser af 
småirritationer, der generer og skaber 
frustration. 

- For eksempel dele af HR-strategi-
en, siger Steen Ulrich og nævner som 
eksempel rammerne for NyLøn.

- Der er masser af snitflader, og pro-
blemet er ikke bare, at rammerne ikke 
er store nok, men også, at man ikke altid 
kender rammerne.  Man kan ikke stampe 
flere penge op, så diskussionerne mel-
lem os er, hvad vi gør inden for de ram-
mer, vi har. Min kamp er at fordele det, vi 
har, for det er misbrug af energi at prøve 
at kæmpe imod rammerne, siger han.

De er begge bekymrede for, om fly-
vevåbnet fortsat kan holde på sine folk. 
I perioder har der været stor afgang af 
piloter og teknikere, der har søgt me-
get bedre lønnede stillinger i den civile 
luftfart. Nogle af dem er kommet tilbage 
– erfaringer rigere. 

Men de frygter, at afgangen vil fortsæt-
te nu, da den økonomiske krise er ved at 
drive over, og der igen er job i den civile 
flyvning, for Forsvaret kan ikke være med 
lønmæssigt.

- Derfor skal vi kunne lokke med 
noget andet. Jeg har selv gjort karriere i 
Forsvaret og altid været glad for det. Men 
piller man alt det, der gør det sjovt at 
”gå til soldat” ud af det, bliver det meget 
sværere at fastholde folk, siger Steen 
Ulrich og nævner, at militært ansatte 
tidligere har kunnet gå til FUT – fysisk 
uddannelse og træning – i arbejdstiden. 



Den ret blev fjernet, men er kommet tilbage for ansatte, 
der kan udsendes, for det er et krav, at de er i god fysisk 
form. 

- Der er myriader af forringelser, som hver for sig ser 
små og ligegyldige ud. Men når der er mange af dem, øde-
lægger de arbejdsglæden, siger Steen Ulrich. 

Han og Allan Bøge Mikkelsen nævner blandt andet de 
forringede økonomiske forhold i forbindelse med mid-
lertidig tjeneste, forringet rejsegodtgørelse, 80 procent 
stigning i prisen på overnatning i Forsvarets faciliteter og 
en række besparelser, som måske isoleret set ser fornufti-
ge og harmløse ud set fra et skrivebord, men ender med at 
belaste hverdagen på arbejdspladsen.

En del af problemet er centralisering af for mange 
beslutninger. Det betød bl.a., at Flyvestationen for nylig 
var totalt udgået for printerpapir. Den slags kan man ikke 
længere selv købe. Det skal bestilles centralt i Forsvars-
ministeriets Ejendomsstyrelse (FES) i Hjørring, og der er 
21 dages leveringstid. Altså rendte i forvejen travle medar-
bejdere rundt for at låne printerpapir hos hinanden, og til 
sidst var der ikke mere.

- Og vi må jo ikke engang sende en i Brugsen for at købe 
noget, siger Steen Ulrich. Den slags slider på arbejdsglæ-
den. 

Det samme gør det også, at en intern postmedarbejder 
er blevet sparet væk. Han fordelte post på 43 lokaliteter på 
Flyvestationen. Nu skal medarbejderne selv bruge tid på at 
hente posten, og besparelsen på ét område giver blot mer-
arbejde ude ved enhederne. Oven i købet er der samtidig 
– i en anden centraliseret søjle – lavet en anden isoleret 
set god besparelse, nemlig delebiler. Det betyder bare, at 
de selv samme medarbejdere, der nu skal hente post, først 
skal booke en bil via internettet, håbe på, at den er der, og 

derefter ud og hente den - blot for at hente post. Så er det 
altså svært at forklare det smarte  for mine medarbejdere.

- Der er tale om små ting, som isoleret set er ligegyldige. 
Men samlet set har de konsekvenser for medarbejderne, 
siger han. 

Problemet er, at der ikke er noget helhedsansvar. 
- Ingen spørger mig: RUL, hvad sker det, hvis vi gør 

sådan og sådan, siger Steen Ulrich og nævner, at ressour-
cerne bliver trukket ud af Forsvaret, men opgaverne er der 
stadig.

- Og det bliver mindre og mindre sjovt at være på arbej-
de. Og så er vi tilbage ved, at der er risiko for, at flere og 
flere forlader flyvevåbnet for aldrig at vende tilbage, siger 
Allan Bøge Mikkelsen.  

De er godt klar over, at disse beslutninger ikke er truffet 
af ond vilje, men at politikerne har strikket beslutningerne 
sammen for at opnå besparelser - og det er lykkedes. 

- Men de deprimerende fakta er, at korpsånden, de gode 
kolleger og alt det andet, der gør, at dygtige, dedikerede 
folk bliver her på trods af tilbud fra andre arbejdsgivere, er 
ved at forsvinde, siger Allan Bøge Mikkelsen og understre-
ger, at det ikke drejer sig om hans egen generation.

- Men de dygtige 25-årige teknikere er svære at fast-
holde, understreger han og tilføjer, at det absolut ikke er 
risikoen for at blive udsendt til missioner og miste livet i 
krig, der får folk til at skifte karriere, selv om tilværelsen 
er anderledes, når man er udsendt. 

- Men faren kommer ikke bag på dem, siger han. 
Allan Bøge Mikkelsen valgte selv at være på det første 

hold, der sidste år skulle sendes til Mazar-e Sharif i Afgha-
nistan. Han ville gerne kende de forhold, hans kolleger – 
dem, han er tillidsrepræsentant for – skulle ud til.

- Der er tale om folk midt i 50’erne, der har fløjet red-
ningshelikoptere hele deres liv, og nu skulle de arbejde 
under helt andre forhold i en lejr med folk fra 20 nationer. 
De ville – ligesom jeg selv – gerne have den erfaring med, 
så det er bestemt ikke derfor, at folk skifter job. Og bliver 
nogen forhindret i en udsendelse, er der altid andre, som 
med kort varsel er villige til at tage af sted. Det er intet 
problem, siger han.

Det er også piloter fra Helicopter Wing Karup, der be-
mander helikopterne, når danske skibe jager pirater ved 
Afrikas østkyst. Men det er ikke så anderledes, selv om de 
kommer fra tjeneste i Grønland, for de er på ”kendt territo-
rium”, på et dansk skib.

- Folk er bevidste om, at vi er en af Forsvarets dyreste 
enheder, og selvfølgelig skal vi bruges, fremhæver chefen 
for Helicopter Wing Karup, oberst Steen Ulrich.

- Og årsagen til, at folk går ned med stress, er ikke 
Afghanistan, men at dem herhjemme fortsat skal løse alle 
opgaverne, og at der også i forbindelse med dem er men-
neskeliv på spil, når vi flyver f.eks. redningshelikoptere, 
siger HOD’s fællestillidsrepræsentant, major Allan Bøge 
Mikkelsen.
      

HOD-REPRÆSENTANTEN OG CHEFEN
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CHEFEN OG LOKALAFDELINGSFORMANDEN

Oberst Steen Ulrich (RUL) blev udnævnt som chef i februar 2012. 
Inden da havde han fungeret som chef i ni måneder.

Major Allan Bøge Mikkelsen (Mikkel) er chef for 
ledelsessekretariatet, fællestillidsrepræsentant og 
lokalafdelingsformand for HOD’s afdeling 13.   

Helicopter Wing Karup omfatter: 
900 medarbejdere og 33 helikoptere, der er fordelt på tre flyvende 
eskadriller, Eskadrille 722, 723 og 724. Dertil Flyvevåbnets 
Flyveskole med godt 20 T17-træningsfly.
Ud over de tre flyvende eskadriller og flyveskolen består wingen 
også af Eskadrille 660, som er flyvevåbnets aktive sikring, der 
kan udsendes til missioner i udlandet og beskytte eskadrillens 
enheder.

Aircraft Maintenance Squadron sørger for at holde helikopterne, 
de 14 EH101, 7 LYNX og 12 FENNEC, flyvende i døgnets 24 timer. 

Steen Ulrich og Allan Bøge Mikkelsen 

nævner blandt andet de forringede 

økonomiske forhold i forbindelse med 

midlertidig tjeneste.
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Dansk Militært Idrætsforbund 
søger vicegeneralsekretær
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og afholder 
Danmarksmesterskaber som DIF har overdraget til DMI. 
DMI har til formål at fremme interessen for den frivillige idræt i Forsvaret, herunder hjemmeværnet 
og beredskabsstyrelsen. DMI er en sammenslutning af 46 forbundsforeninger og afholder årligt 19 
forbundsmesterskaber i forskellige idrætsgrene. 

Jobbets rammer:
Vi søger en (20 timers) vicegeneralsekretær, med potentiale til, på sigt, at kunne overtage 
generalsekretærstillingen. Personen skal kunne bidrage til, at den generelle udvikling DMI igennem de sidste år 
har gennemgået, fortsættes/udbygges.
Der lægges vægt på, at du er serviceminded, præcis, omhyggelig, engageret og loyal. Vi tilbyder et selvstændigt 
job, med stævnevirksomheden og webmasterfunktionen som hovedansvarsområder, i et sekretariat med tre 
deltidsansatte. Uddybende jobbeskrivelse og ønskede kvalifikationer kan ses på www.dmif.dk eller fås ved 
henvendelse til generalsekretær Tom Petersen, dmi-3@mil.dk, tlf.: 2210 0950.

Arbejdssted m.m.: 
Dansk Militært Idrætsforbund, Svanemøllens Kaserne, Ryvangs Allé 3, 2100 København Ø.

Løn- og arbejdsvilkår: Aftales ved ansættelsessamtaler, som foregår i uge 44. 
20 timers arbejdsuge, normalt fordelt over 3 dage.

Tiltrædelse: 1. januar 2016. Vi venter gerne på den rette person.

Ansøgningsfrist: 
Ansøgningen sendes elektronisk til dmif@dmif.dk , ikke senere end 30.september 2015.
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AMERIKANSKE FRYNSEGODER

Store forventninger til den 
amerikanske forsvarschef 

Den 59-årige general Joseph F. Dunford Jr. får til op-
gave at overbevise de fire værn om at sluge nogle vold-
somme besparelser i Pentagons næsten 70 år gamle løn-, 
pensions- og sundhedssystem.

Da præsident Barack Obama i maj måned udnævnte den 
øverstbefalende for Marinekorpset, general Joseph Dun-
ford, til USA’s nye forsvarschef, bed de fleste iagttagere 
frem for alt mærke i den kontinuitet, han repræsenterer.

Ligesom afgående forsvarschef Martin Dempsey deler 
Dunford Obamas varsomme holdning til anvendelse af 
USA’s militære magt i oversøiske konflikter. 

Det betyder, at Dunford som præsidentens nærmeste 
militære rådgiver vil være tilbageholdende med at anbefa-
le indsættelse af amerikanske kampstyrker i f.eks. Irak og 
Syrien. Ukraine kan næppe heller forvente den ny for-
svarschefs støtte til overførsel af defensive våben fra USA.

Man kan endvidere regne med, at Dunford - der i 2013-
14 var øverstbefalende for USA’s og NATO’s styrker i 
Afghanistan - ikke vil modsætte sig tilbagetrækningen af 
de 10.000 tilbageblivende amerikanske soldater i landet 
inden udgangen af dette år.

Det var nemlig Dunford, der anbefalede Obama at 
forlænge deres mandat fra 2014 og 2015 for at give den af-
ghanske hær og politistyrke nok tid til at forberede sig på 
at stå alene. Fra 2016 vil kun 1.000 amerikanske tropper 
være i landet - forskanset i Kabul.

Drastiske sociale besparelser 

Den største udfordring, Dunford går i møde som chef for 
den værnfælles stab i Pentagon, bliver efter alt at dømme 
gennemførelsen af de meget drastiske sociale besparel-
ser i de fire værn, som den nye forsvarsminister, Ashton 
Carter, har lagt op til.

Forsvarsanalytikeren Katherine Blakeley ved tænketan-
ken Center for American Progress har for nylig påpeget, at 
det amerikanske forsvars sociale velfærdssystem - gratis 
sundhedstjeneste, militær pension og lønningssystemet - 
ikke er blevet ændret siden 1947.

I realiteten har Pentagon siden Anden Verdenskrig op-
bygget en privilegeret velfærdsstat, hvor soldater og deres 
familier tjener dobbelt så høj løn (inklusive frynsegoder) 
som ansatte i den offentlige sektor og det private erhverv, 
der er i besiddelse af samme uddannelse og kompetencer.

Befalingsmænd og officerer i det amerikanske forsvar 
får dobbelt så meget i løn som de menige soldater, inkl. 
frynsegoder.

Alle modtager generøse tilskud til køb af dagligvarer og 
kost. De, der bor på et militært tjenestested, betaler ikke 
husleje. Hvis man er bosat uden for tjenestestedet, bliver 
alle boligudgifter dækket. Lægebesøg og andre sundheds-
ydelser er gratis. Forsvaret har sine egne læger, klinikker 
og hospitaler.

Mangelen på konkurrence internt i forsvaret betyder, at 
lægebesøg, medicin, og hospitalsophold er dyrere end i 
samfundet generelt, hvor forsikringsselskaber, hospitaler 
og farmaceutiske selskaber skal konkurrere om kunder-
ne. 

Store forventninger til Dunford

I 2012 løb forsvarets samlede udgifter til sundhedstje-
neste op i 54 mia. dollar. Det svarer til 7 pct. af det årlige 
forsvarsbudget.

Pension udbetales efter 20 års tjeneste. Gennemsnits-
alderen for en menig, der går på pension, er 41 år og for 
en befalingsmand eller officer 45 år. Selv om kun 17 pct. af 
alle medlemmer af de væbnede styrker i en given årgang 
bliver i forsvaret i 20 år og derfor har ret til at få udbetalt 
pension, koster pensionssystemet nu 100 mia. dollar om 
året for de amerikanske skatteborgere.

Set på den baggrund har forsvarsminister Carter frem-
lagt et forslag til delvist at privatisere pensionssystemet 
og skære i tilskud til bolig og fødevarer. Herudover har en 
kommission af eksperter i en rapport anbefalet en omlæg-
ning af sundhedssystemet, således at soldater og officerer 
i fremtiden skal dækkes ind af en privat sygesikring, hvor 
de så vil modtage tilskud til betaling af præmien.

Ikke overraskende er reformen blevet mødt med kritik 
fra de fire værn. Politikerne i Kongressen er ikke begej-
strede. Det er Obamas og Carters håb, at general Dunford, 
der er kendt som soldaternes mand, vil kunne overbevise 
officerer og menige om at sluge besparelserne.

- Der er virkelig megen politik i dette her. Dunford er en 
dygtig leder. Indtil nu har vi haft tiltro til ham, så jeg håber 
ikke, at han bare siger ”ja og amen” til reformerne, siger 
John Ostrowski fra Non-Commissioned Officers Associati-
on til webmagasinet Politico i Washington, D.C.

AF JOURNALIST MARTIN BURCHARTH, NEW YORK

Sparekniven rammer det amerikanske forsvars næsten 
70 år gamle løn- og pensionssystem.
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General Joseph F. Dunford. 

Foto: Sgt. Alicia R. Leaders.

I maj udpegede præsident Barack Obama general Joseph F. Dunford til ny 

forsvarschef. Foto: Thierry Charlier.

DANSK FORSVAR HALTER EFTER STATEN

I modsætning til det danske forsvar er de ansatte i det ameri-
kanske forsvar lønførende i forhold til andre ansatte i staten. 
Det militære personel tjener det dobbelte (inklusive frynsego-
der) af hvad ansatte i den offentlige sektor og det private er-
hvervsliv med samme uddannelse og kompetencer har i løn.

I USA er det gratis at bo med sin familie på det militære 
tjenestested, og hvis man bor uden for tjenestestedet, bliver 
alle boligudgifter dækket. Alle medarbejdere får tilskud til køb 
af dagligvarer og kost. Lægebesøg og andre sundhedsydelser 
er gratis. Det amerikanske forsvar har sine egne klinikker og 
hospitaler.

Sådan et feudalt løn- og ansættelsessystem har de ansatte 
ikke haft i Danmark siden ”Septemberforliget”, som var en 
aftale mellem det daværende LO og Arbejdsgiverforeningen i 
1899. Men som følge af det store islæt af værnepligtige i tiden 
efter 2. verdenskrig var der en afsmittende virkning på de 
ydelser og tjenestevilkår det fastansatte, militære personel 
efterhånden fik tilkæmpet sig, f.eks. fordelagtige kostord-
ninger og visse frynsegoder, såsom særlige messer for de 
respektive personelgrupper.

Lønningerne i det danske forsvar var også derefter, nemlig 
lave i forhold til andre offentligt ansatte. Med årene har 
arbejdsgiveren fjernet frynsegoderne, uden at der skete nogle 
mærkbare kompensationer.

Derfor har HOD stadig meget at kæmpe for. Lønnen på 
alle niveauer i Forsvaret står ikke mål med sammenlignelige 
grupper i såvel det offentlige som det private arbejdsmarked.

HOD’s seneste statistik viser, at lønudviklingen i Forsvaret 
nu ligger under resten af staten. Medlemmer kan logge ind på 
hjemmesiden og læse de nyeste tal under HOD Guld.

HOD ser derfor frem til, at Forsvaret opfylder en øn-
ske-målsætning i det kommende forsvarsforlig, som pålæg-
ger ministeren at bringe Forsvarets lønudvikling på niveau 
med resten af staten.

International markedsføring af systemer  
til Søværnets skibe og fartøjer.
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ARKTISK KOMMANDO

Arktisk Kommando 
har vokseværk

For godt et år siden forlod major Anders Johansen For-
svaret, flyttede til Grønland med familien og begyndte i et 
civilt job som stabschef i Nuuk Kommune. Altså et topjob i 
lønramme 38.

Men han måtte erkende, at der skal mere til end blot en 
høj lønramme for at holde motivationen. ”En gang officer, 
altid officer”, som han udtrykker det.

1. juni genindtrådte Anders Johansen derfor i Forsvaret 
i en stilling som major i planlægningsafdelingen ved Ark-
tisk Kommandos (AKO) hovedkvarter i Nuuk.

- Jeg får det primære ansvar for al vores øvelsesvirk-
somhed og sagsbehandling. Der kommer rigtig mange 
øvelser på årsbasis, både inden for eftersøgning – Search 
& Rescue, SAR – og miljø. Og så kommer der mere fokus 
på det landbaserede militær, forklarer Anders Johansen.

Han er dermed den første i en række nyansættelser i 
AKO. I første omgang kommer der otte nye stillinger inden 
for de næste par måneder. Men det stopper ikke her.

- Vores ønsker om opnormering er baseret på vore egne, 
interne jobanalyser. Ifølge dem skal vi udvide bemandin-
gen med 25-30 ekstra normer alene her i Nuuk. Arktisk 
Kommando er jo meget fragmenteret og kendetegnet af 
mange bittesmå elementer. Og nogle af dem skal også 
styrkes, bl.a. i Kangerlussuaq, på Østkysten og såmænd 
også i Aalborg, der sørger for vores logistik og uddannel-
se. Så det er en stor pakke, jeg er ved at sammensætte, 
siger stabschef, kommandørkaptajn Jan Fischer Stripp.

AKO opstod i oktober 2012 efter sammenlægningen 
af Grønlands Kommando i Flådestation Grønnedal og 
Færøernes Kommando i Thorshavn. Der blev skåret ind til 
benet, så støttefunktioner og alt ud over en minimumsad-
ministration blev nedlagt. I alt 80 stillinger forsvandt fra 
de to stabe. Resten blev lagt sammen med hovedkvarter i 
Nuuk.

Stort politisk fokus på AKO

- Mange funktioner blev selvfølgelig overflødige efter 
flytningen hertil fra Grønnedal, hvor der jo både var eget 
varmeværk, skole og lignende. Men mange af folkene i 
støttefunktionerne leverede alle mulige ydelser til sta-
ben. Og med de udfald, vi nu har set konsekvenserne af, 
er vi nødt til at lukke nogle huller og blive stærkere. Vi er 
simpelthen ikke robuste nok, vi har ikke volumen nok til at 
klare mange af de opgaver, vi stadig har. Det har vi været 
inde og analysere det seneste halve års tid, så vi kan kom-

me med et kvalificeret bud, forklarer Jan Fischer Stripp.
AKO’s opgaver er de samme som i Grønnedal og på 

Færøerne, nemlig suverænitetshåndhævelse, søredning, 
fiskeriinspektion og lignende. Derfor driver kommandoen 
en døgnvagt, hvor der konstant er en vagthavende officer 
på arbejde. Ud af de godt 40 ansatte i Nuuk går de 15 på 
døgnvagt. Dermed er to af dem konstant på vagt, mens 
resten er hjemme at sove eller afvikle afspadsering.

- Det er stort set alle områder inden for AKO, der skal 
udvides: Planlægning, administration, drift, logistik og det 
operative. Interessen for det arktiske område er jo steget 
enormt inden for de seneste år, og der er kommet et stort 
politisk fokus. Så vi har fået flere besøg af forskellige 
mennesker, og vi skal løse flere opgaver med bl.a. over-
vågning, fortæller orlogskaptajn Søren Halkier Christen-
sen, der er chef for Drift & Logistik.

Et af de områder, hvor der virkelig er bud efter AKO, er 
inden for forskningsprojekter. Kommandoen er i sommer 
involveret i en forholdsvis stor operation med et isker-
ne-projekt i nærheden af Mestersvig. Herfra skal forskere 
i et internationalt projekt med deltagelse af bl.a. danske 
forskere fra Niels Bohr Instituttet lave iskerne-boringer 
ca. 150 km. fra Mestersvig. Projektet hedder Recap, og 
forskerne flyves ind på indlandsisen af Hercules-fly fra 
National Guard, det amerikanske hjemmeværn.

TEKST OG FOTOS: JOURNALIST STEEN RAMSGAARD

Jobanalyse: Flere opgaver og øget politisk fokus 
betyder 25-30 nye stillinger i Nuuk

ARKTISK KOMMANDOS ORGANISATION

Arktisk Kommando har omkring 90 ansatte:

- 40 på hovedkvarteret i Nuuk

- 8 på Flyvestation Aalborg

- 5 på Færøerne

- 2 i Mestersvig, Østgrønland

- 5 på Station Nord i Østgrønland

- 2 i Thule

- 2 i Kangerlussuaq

- Dertil kommer Sirius-patruljen i Daneborg

Det er primært Nuuk, der skal opnormeres, da det er her den 
store sagsbehandling og stabsarbejdet foregår. Men også steder 
som Aalborg, Kangerlussuaq og på østkysten har mange logistik-
opgaver og administrative opgaver, som lige nu halter eller skal 
løses fra Nuuk.
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Et andet eksempel er den nybyggede forskningsstation 
Villum Research Station, betalt af Villumfonden og drevet af 
Århus Universitet. Den er opført på et år, hvilket er rekord, og 
indvies til august. Det har været en ret krævende opgave at 
koordinere transport og logistik.

Mange sparekrav til AKO

Tidligere havde Forsvaret et Gulfstream-fly udstationeret mere 
eller mindre permanent på Grønland. Gulfstream’ens afløser, 
Challenger’en, er kun på Grønland 10 dage om måneden, året 
rundt. Skal der for fremtiden være et Challenger-fly på per-
manent udstationering i Grønland?

- Det er noget af det, der ligger i kortene. For mit eget 
vedkommende afføder alle de operative tiltag et øget behov 
for logistik. Derfor skal bemandingen på det logistiske område 
også øges, siger Søren Halkier Christensen.

Chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Stig Øster-
gaard Nielsen, har ligeledes mærket sparekravene til den nye 
kommando. Når han er på tjenesterejse uden for Grønland, 
som det var tilfældet sidst i maj, sker det altid uden hans adju-
dant, kaptajnløjtnant Thomas Bruun de Neergaard.

- Jeg indsamler selvfølgelig alt relevant materiale og forbe-
reder de møder, han som chef for AKO skal have. Men der er 
ikke råd til, at jeg selv rejser med til møder i f.eks. Danmark 
eller USA. Så han får altså ikke så megen støtte, som chefen 
for en kommando normalt får. Og han skal selv skrive møde-
referater, fordi jeg ikke har været til stede, forklarer Thomas 
Bruun de Neergaard.

Kan arbejde og agere selvstændigt

Når arbejdsopgaverne for AKO er vokset støt siden dannelsen 
for 3 1/2 år siden, skyldes det også en dynamisk udvikling.

- Grønnedal var jo en lukket base uden naboer. Med flyt-
ningen er kommandoen kommet til at ligge dør om dør med 
partnerne hos politiet og Selvstyret. Det giver et højere aktivi-
tetsniveau, når vi nu pludselig er blevet synlige i det daglige. 
I princippet havde vi det samme samarbejde med politiet, 
Selvstyret og de kommunale myndigheder i Grønnedal. Men 
møderne var meget besværlige. Der gik kun et fly om ugen, så 
man skulle altid fra Forsvarets side afsætte en hel uge, med 
mindre man kunne få skibslejlighed tilbage til Grønnedal. Det 
var betingelserne, og derfor skar man mest muligt ned i det 
arbejde. Nu blomstrer det til gengæld vildt, og vi har fået et 
langt mere integreret samarbejde med de øvrige myndigheder 
her i Nuuk, fortæller Jan Fischer Stripp.

1.

Major Anders Johansen, netop 

genindtrådt i Forsvaret.

2.

Kaptajnløjtnant og chefadjudant 

Thomas Bruun de Neergaard.

3.

Stabschef, kommandørkaptajn 

Jan Fischer Stripp.

4.

Orlogskaptajn Søren Halkier 

Christensen. 
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Det videnskabelige samarbejde går ikke kun den 
ene vej. Bl.a. har Sirius-patruljen en lang historik 
for at lave naturobservationer af både fænomener 
og dyr. De afleveres sammen med skibenes og 
flyenes observationer til Naturinstituttet i Nuuk og 
bidrager dermed til en vigtig del af statistikken over 
Nordøstgrønland.

Som nævnt oplever AKO et voksende pres fra 
alverdens videnskabsmænd og forskere, der ønsker 
al den hjælp, AKO overhovedet kan tilbyde til bl.a. 
transport i et af verdens mest uvejsomme områder. 

For stort set alle de ansatte på AKO er der to ting, 
der især trækker: Den grønlandske natur og krave-
ne om at kunne arbejde og agere selvstændigt. På 
Grønland er man traditionelt meget overladt til sig 
selv og skal vise, hvad man kan.

Så for Anders Johansen var der ikke meget at 
betænke sig på, inden han sendte sin ansøgning. Til 
gengæld må han finde sig i at blive ansat på andre 
betingelser efter sit ene år på den anden side af 
hegnet:

- Lønmæssigt får jeg lidt mere nu. Men jeg har jo 
ikke mine tre års opsigelse længere, når jeg ikke er 
tjenestemand. Jeg måtte kæmpe hårdt for at få en 
særlig aftale uden prøvetid og med seks måneders 
opsigelse. Ellers risikerer jeg jo at blive sendt hjem 
efter 14 dages prøvetid eller at skulle søge nyt job 
med en måneds varsel. Det går jo ikke her i Grøn-
land, understreger Anders Johansen.

TVIVL OM FORVALTNINGEN AF PERSONELLET I GRØNLAND

Efter oprettelsen af Arktisk Kommando (AKO) har arbejdsgiver valgt 
at fortsætte med at forvalte personellet efter reglerne i den såkaldte 
“Grønlandsaftale”, til trods for, at disse regler specifikt var målrettet 
tjenesten i Grønnedal og at aftalens tekst specifikt definerer et 
gyldighedsområde, som ikke inkluderer Arktisk Kommando i Nuuk. 
Grønlandsaftalen opfattes af personellet som uhensigtsmæssig i 
forhold til tjenesten i Nuuk, idet de faktiske forhold og udgifter er 
væsentligt forandrede. Især ses det som problematisk, at der skal 
svares skat af den såkaldte “fri bolig”; at der ikke kompenseres 
tilstrækkeligt for merudgifter for især børnefamilier, samt at der 
kun ydes en årlig betalt rejse til Danmark under udstationeringen. 
Herudover er der en lang række u-kompenserede ulemper som står 
uden for aftaleområdet, men som personellet påføres ved at skulle 
skifte folkeregisteradresse til Grønland, herunder manglende adgang 
til lægehjælp i Danmark, bortfald af børnepenge og dagpenge under 
barsel, samt bortfald af stemmeret til Europaparlamentsvalg og til 
de danske folketingsvalg.

HOD opfattelse er, at der ikke er grundlag for at forvalte 
personellet i Nuuk efter reglerne i Grønlandsaftalen og ser 
arbejdsgiverens fortsatte forvaltning efter aftalen som aftalebrud, 
hvorfor HOD har begæret forhandling om forholdene.

HOD MENER

ARKTISK KOMMANDO

Panasonic anbefaler Windows.
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alt fra logistik og missionsplanlægning til beskyttelse af tropperne og kommunikation på tværs af landet. 

Panasonic Toughbook og Toughpad er designet til at give militæransatte kompromisløs og sikker adgang

til data og programmer i alle miljøer, og specialistfunktionerne udgør den ideelle værktøjskasse til dine 

daglige opgaver uanset typen.

Opdag, hvad vores enheder kan gøre for dig i dag.
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MERE HÅRDFØR END DE ANDRE
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På Herrens hav

TEKST OG FOTOS: JOURNALIST STEEN RAMSGAARD

Sejlads i u-opmålte farvande ved Grønland 
foregår i kølvandet af generationer af officerer.

Sejlads omkring Grønland er en speciel disciplin, der 
kræver stor erfaring og inddragelse af tidligere genera-
tioners erfaringer. De eksisterende søkort er nemlig så 
upræcise, at det kan være direkte farligt at følge dem 
slavisk.

Hvert år sender Geodatastyrelsen søopmålere med 
søværnets skibe langs Grønlands vestkyst. Selvom de ind-
samler store mængder data og opmåler store områder ad 
gangen, er der stadig udstrakte områder, hvor de eksiste-
rende kort er upræcise.

For at komme ud over det problem har officererne på 
inspektionsskibe og -fartøjer oparbejdet en stor ”erfa-
ringsbank” gennem mange års sejlads i Nordatlanten. Det 
er denne bank, de trækker på i det daglige arbejde.

- Vi er jo mange, der er startet heroppe som unge 
officerer - som en slags lærlinge, der er blevet øvet op 
med farvandskendskab. Specielt med sejlads i is af ret 
forskellig karakter. Vi har også lært at kunne tyde vejret. 
Det er en meget afgørende faktor for, om man kommer i 
mål med alt, lige fra søredning til forlægninger heroppe, 
forklarer kaptajnløjtnant Jørgen Bruun, der er skibschef 
på inspektionsfartøjet EJNAR MIKKELSEN.

90 år gamle søkort

Forsvarets vigtigste opgave i Nordatlanten er suveræni-
tetshåndhævelse på vegne af Rigsfællesskabet. Det sker 
ved at patruljere og overvåge de såkaldte økonomiske 
zoner omkring Grønland og Færøerne.

Noget af patruljeringen kan som nævnt være temmelig 
risikabel, hvis man udelukkende sejler ud fra eksisterende 
søkort.

- Når vi sejler i danske farvande, er vore søkort baseret 
på WGS 84, som er den mest anvendte standard inden for 
navigation og fremstilling af kort. Men heroppe sejler vi 
efter søkort, der er baseret på luftfotos fra 1920’erne og 
30’erne, primært taget af Lauge Koch. Derfor stemmer 
vore GPS-positioner ikke altid overens med vore søkort, 
fortæller kaptajnløjtnant Morten S. Dastrup, der er næst-
kommanderende på EJNAR MIKKELSEN.

Jo længere nordpå skibene sejler, desto større bliver af-

vigelserne. Når tågen sænker sig, kan man med Dastrups 
ord pludselig befinde sig på ”Herrens hav”:

- Ved Carey-øerne er der over en sømils forskel mellem 
virkeligheden og det søkort, vi elektronisk sejler rundt 
efter. Så det er rigtig godt at have radar-overlæg, man kan 
lægge ind over sit søkort i tåget vejr. Ellers risikerer man 
at sejle på et skær, fordi man tror, at der er klar bane.

Søværnet har alternative elektroniske søkort, baseret 
på det franske system Sodena. Her er det muligt at lagre 
gamle spor på de steder, skibene har sejlet. Har et af sø-
værnets skibe én gang sejlet en bestemt rute, så ved man, 
at den er sikker.

- Når man ser vores søkort, vil man som det første 
lægge mærke til, at ruterne er tegnet ind på forhånd med 
kuglepen. Normalt visker man kortene rene efter hver 
sejlads og planlægger så sin rejse på ny. Det gør vi ikke 
heroppe, for vi skal bruge kutternes gamle positioner, så 
vi hele tiden ved, hvor vi er, understreger EJNAR MIKKEL-
SENs næstkommanderende.

Om bord på inspektionsfartøjet er også et par kadetter, 
som bliver forfremmet til premierløjtnanter til juli. En af 
dem er Thure Vilhelmsen, der nyder de store udfordringer 
ved at sejle på Grønland. Og det er han langt fra alene om. 
Hele 75 pct. af kadetterne i hans klasse har søgt Nordat-
lanten som 1. prioritet.

- Jeg kan godt lide den cocktail, Grønland består af: 
dels det svære ved at navigere heroppe, naturen og dels 
de gamle, erfarne folk om bord. Det skaber en rigtig god 
stemning, siger Thure Vilhelmsen.

Der er områder langs kysten, hvor opmålingerne er så 
langt fremme, at der er udgivet søkort med alle de rigtige 
data, så de er sikre at følge. Det gælder dog fortrinsvis 
områder omkring de større byer. Derfor kommer der hvert 
år opmålere fra Geodatastyrelsen med søværnet rundt for 
at kortlægge nye områder. Søopmålerne er ansat i Forsva-
ret, og samarbejdet mellem dem og inspektionsskibene 
fungerer rigtig godt.

- Vi får samlet en pokkers masse data ind, og vi kan 
også benytte vores SAR-fartøj (en hurtigtgående speedbåd 
med kahyt og 8 passagerpladser). Båden er udstyret med 

Inspektionsfartøjets SAR-båd på øvelse. 
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et søopmålings-ekkolod, der er meget mere præcist end 
det, der er standard på skibe, siger Morten S. Dastrup.

Fiskebestanden har ændret sig

I sommerperioden sejler EJNAR MIKKELSEN op til de 
øde egne i Nordvest- og Nordøstgrønland. Med om bord 
er både grønlandske, danske og udenlandske biologer og 
forskere. Nogle bliver sat i land og hentet senere på året, 
andre sejler med i en periode for at tage vandprøver.

Derudover står søværnet også for søredning og fiske-
riinspektion, der skal sikre det grønlandske samfund mod 
rovfiskeri og andre ulovligheder.

Fiskeriinspektion med både skib og fly foregår i et 
tæt samarbejde med Arktisk Kommando (AKO) i Nuuk, 
hvor kaptajnløjtnant Hasting Molich er fiskeriofficer. Han 
understreger, at der kun har været ganske få lovovertræ-
delser i år:

- Det tyder på, at enten er de blevet bedre til at snyde 
os, eller også virker vores præventive indsats med jævnlig 
kontrol.

I sit daglige arbejde har Hasting Molich kunnet konsta-
tere nogle interessante forandringer:

- Der er sket en ændring i udbredelsen af fisk. Torske-
bestanden er stigende, og rejebestanden har en tendens 
til at flytte længere nordpå. Samme tendens er konstateret 
i det østlige Canada. Desuden har der ud for Sydøstgrøn-
land været makrelfiskeri. Det er aldrig set før. Og det 
interessante er, at i halen på makrellerne følger dem, der 
æder dem – nemlig tunfisk.

På verdensplan er der stigende efterspørgsel på tun, 
ikke mindst fordi japansk sushi er blevet populært i både 
Amerika og Europa. Derfor kan tunfiskeri blive en ny, ind-
bringende forretning ved Grønland. Fænomenet skyldes, 
at en varm havstrøm ”knækker” syd for Island, så der nu 
løber en stribe varmt vand over mod Sydøstgrønland. Det 
er den strøm, makrellerne følger. 

Arktisk Kommando deltager også i miljøovervågningen. 
Den er supereffektiv, viser et eksempel fra sidst i maj. Da 
modtog AKO besked fra EMSAT, det europæiske samarbej-
de omkring havmiljø, om en mulig olieforurening ved den 
grønlandske østkyst. Flyvevåbnets Challenger blev sendt 
af sted for at se nærmere på det. Det viste sig at være 
fiskeolie, der var skyllet overbord fra et nærliggende fiske-
fartøj. Imponerende, at en lille pøl fiskeolie kan opfanges 
af satellitter.

ARKTISK KOMMANDO

1.  Kaptajnløjtnant og fiskeriofficer hos AKO Hasting Molich.

2.  Kaptajnløjtnant Morten S. Dastrup, 

næstkommanderende på EJNAR MIKKELSEN. 

3.  Kaptajnløjtnant og skibschef Jørgen Bruun, EJNAR MIKKELSEN 

4.  Kadet Thure Vilhelmsen. 

Inspektionsfartøjet Ejnar Mikkelsen
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Kaptajn KAL og seniorsergent PET 

tjekker de seneste flydata før fiske-

riinspektion over Disko Bugten.

Kaptajn PEO under sidste briefing før afgang.

FLIR-kameraets skarpe billeder 

af kuttere i en isfyldt Disko Bugt. 

2. pilot PEO konfererer 

med 1. piloten.
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En håndværksmæssig 
udfordring

Forsvarets inspektionsområde i Nordatlanten er blevet 
kraftigt udvidet, efter at Færøerne i april fik ret til at føje 
det såkaldte SMUT-hav nordøst for øerne til deres økono-
miske zone. Det betyder, at søværnet og flyvevåbnet har 
fået et langt større område at kontrollere og holde i hævd.

Det er FN’s Havretskommission, der har besluttet at 
tildele Færøerne det store havområde på ca. 300 x 300 km. 
De 90.000 kvadratkilometer svarer omtrent til den kvadrat, 
der udgøres af Danmark fra Skagen-Kruså og Blåvands-
hug-København. Dermed er Færøernes økonomiske zone 
vokset med 25 pct.

I maj fløj flyvevåbnets Challenger derfor for første gang 
hen over SMUT-havet og lavede fiskeriinspektion på vej 
mod den månedlige 10 dage lange udstationering til Ark-
tisk Kommando i Luftgruppe Vest i Grønland.

- Jeg var også i Luftgruppe Vest i april, da vi fik at vide, 
at vi på vej hjem skulle en tur ind over SMUT-havet. Men 
det her er første gang, vi har planlagt at afsøge hele områ-
det i samarbejde med inspektionsskibet Thetis, der ligger 
nede i den sydlige del af Færøernes område. Samlet set 
har vi dækket hele det færøske territorialfarvand i dag ved 
fælles hjælp, forklarer kaptajn Kristian Rüsz Kjær med 
flyvernavnet KAL.

Han er luftfartøjschef på denne mission, hvor PEO er 
2. pilot. Besætningen, som foretrækker at bruge deres 
flyvernavne, består desuden af systemoperatør og senior-
sergent PET, systemoperatør og oversergent SIK og fly-
vespecialist MUK. De udgør en sammentømret enhed, hvis 
samarbejde er afgørende for et godt udfald af missionen.

Flyver i ukontrolleret luftrum

SMUT-havet er et interessant område i forhold til under-
grunden og til fiskerirettigheder. Derfor gælder det om at 
være til stede og håndhæve Rigsfællesskabets suveræni-
tet over området. Inspektionen afslører ikke noget ulovligt 
fiskeri, så Challenger’en sætter kursen mod Keflavik og 
optankning, før vi fortsætter til Kangerlussuaq i Grønland.

Opgaverne i Nordatlanten hører til blandt de mest ud-
fordrende og eftertragtede i flyvevåbnet, både for 1. og 2. 
piloter. Skulle man være i tvivl om værdien af det udsagn, 
taler de mange flyvrag spredt ud over verdens største ø 
deres eget tydelige sprog.

- Vi flyver i store områder af ukontrolleret luftrum. Vores 
opgave denne gang består af fiskeriinspektioner og drops 
af reservedele til en norsk videnskabelig ekspedition og til 
Sirius-patruljen. Det er højst usædvanligt, at man kaster 
forsyninger ud fra en jet. Det har vi – næsten – patent på i 
verden, siger KAL.

PEO er 2. pilot og under oplæring som luftfartøjschef, 
og som KAL er han et par gange årligt udstationeret på 
Grønland. Det tager 6-12 måneder at blive uddannet som 
luftfartøjschef. De to piloter udnytter enhver mulighed for 
at få så megen træning som muligt. Under hjemflyvning 
til Kangerlussuaq fra fiskeriinspektioner går flyet ned i lav 
højde over fjordene, mens luftfartøjschef og 2. pilot dis-
kuterer, hvordan de skulle gennemføre f.eks. en eftersøg-
ning, en SAR. Samtidig vænner de sig til at navigere visuelt 
i lav højde.

- Det mest udfordrende ved at flyve heroppe er vejret og 
det faktum, at der er så langt mellem pladser, vi kan lande 
på. Man skal tænke på rigtig mange ekstra ting, inden 
man går i luften. Hvis vejret er dårligt i Thule og Narsar-
suaq, kan det være, at vi heller ikke kan lande i Kanger-
lussuaq. Det betyder, at vi skal helt til Island eller Canada. 
Der er mange begrænsninger heroppe, og derfor skal vi 
tænke brændstof-situationen igennem. Det gør det ekstra 
udfordrende, understreger PEO.

Et tilfredsstillende job

En anden udfordring er overgangene mellem årstiderne. 
De sætter deres præg på landingsbanerne.

- Grusbanerne i Nordgrønland tørrer først rigtigt, når 
det er blevet sommer. Og når den første sne falder, er der 
igen risiko for, at banerne bliver våde. Vi trykker jo relativt 
hårdt med vore dæk, så hvis vi lander på en blød bane, 
så synker vi simpelthen i. Worst case er, hvis næsehjulet 
synker i, hvilket kan få katastrofale følger. Derfor er vi 
meget opmærksomme, når vi går forår og efterår i møde, 
forklarer PEO.

Med den erfaring, piloterne opnår under udstationerin-
gerne heroppe, skulle man tro, at det ville være oplagt at 
skifte frem og tilbage mellem Forsvaret og det private for 
at hente kompetencer og dermed få bedre muligheder for 
forfremmelser. Sådan ser PEO dog ikke på det:

TEKST OG FOTOS: JOURNALIST STEEN RAMSGAARD

Med flyvevåbnets Challenger på 10 dages mission 
for Arktisk Kommando i Nordatlanten
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- For lige præcis piloter er der særlige forhold. Jeg har 
svært ved at se, at Forsvaret vil få gavn af, at folk kom-
mer ud og prøver civilflyvning og så kommer tilbage igen. 
Personligt tænker jeg, at det da sagtens kunne være en 
udfordring at flyve noget andet. Men i forhold til det, vi 
laver, er en almindelig A-B flyvning ikke særligt attraktiv. 
Jeg ved heller ikke, hvor villigt Forsvaret vil være til at give 
orlov i nogle år.

- Vi laver noget, der er håndværksmæssigt udfordrende. 
Vi sidder ikke bare og trykker på autopiloten, vi flyver selv 
maskinerne i udfordrende situationer. Og det er meget 
tilfredsstillende, uddyber KAL.

Mødte en arktisk storm i -48 grader

Vejret påvirker alt og overtrumfer selv den bedst tilret-
telagte udstationering for Challenger’en. Turen op fra 
Flyvestation Aalborg til Kangerlussuaq skulle foregå via en 
mellemlanding på Færøerne. Men da der var stormstyrke i 
vindstødene på tværs af banen i Vagar, blev mellemlandin-
gen flyttet til Island. Morgendagens mission skulle være 
en fiskeriinspektion over det sydøstlige Grønland, men 
på grund af vejret blev missionen ændret til Disko Bugten 
midt på Grønlands vestkyst. 

Om morgenen var vejret imidlertid ændret så meget, 
at kaptajnen holdt fast i den oprindelige plan – og satte 
kurs mod Kap Farvel. Men efter at have været på vinger-

ne et kvarters tid indløb et: ”Vær klar på ændringer”. En 
SAR-mission var i gang i Disko Bugten, hvor en båd med 
to fangere var forsvundet. Flyet svingede 180 grader, men 
efter 10 minutters flyvning blev eftersøgningen afblæst. 
Båden med de to mænd var fundet. Den sad fast i isen 
et sted i bugten. Derefter blev den oprindelige mission 
gennemført.

KAL har som luftfartøjschef været med til en del på 
Grønland.

- Jeg blev engang kaldt ud til en mand, der i vandflyver 
var på vej fra Canada til Narsarsuaq. Han var fløjet ind 
i en modvind, der var 40 knob hårdere end forventet, så 
han ville ifølge sin GPS styrte i havet på et tidspunkt. Vi 
fløj derned, fandt ham og kontaktede ham på radioen. Han 
var meget fattet og afklaret med situationen. Men efter 
lidt hovedregning sendte vi ham 200 mil længere nordpå. 
Der ville han få medvind i stedet. Han nåede faktisk ind til 
den tidligere Flådestation Grønnedal og landede i bugten. 
Samtidig satte hans motor ud. Det var på et hængende 
hår, smiler KAL.

Hans værste oplevelse var en arktisk storm i -48 grader 
og med en chill-faktor på -73. De bedste har været nat-
flyvninger i nordlys og synet af isbjørne på isflager ud for 
kysten.

Kaptajn PEO henter de 

sidste ting i flyet, efter 

at det er taxaet i hangar.
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Manglende karriereplaner 
skaber utryghed

1. Eskadre i Frederikshavn har 

sammen med cand.scient.soc. Anne 

Fischer udarbejdet rapporten ”Nøg-
lestillinger, karriereforløb og de nye 
strategier - fortalt af de sejlende pre-
mierløjtnanter og kaptajnløjtnanter i 
1. Eskadre”. Eskadren omfatter bl.a. 
inspektionsskibene og inspektionsfar-
tøjerne samt inspektionskuttere.

Rapportens forfatter har gennem 
tre måneder påtaget sig rollen som 
”ærlig og direkte kommunikations-
kanal mellem medarbejderne og 
ledelsen i 1. Eskadre”. Det perspek-
tiv, hun præsenterer i rapporten, er 
en fortælling om, hvilke oplevelser, 
holdninger og erfaringer et udsnit af 
premierløjtnanter og kaptajnløjtnan-
ter har med de strukturelle omstæn-
digheder og implementering af den 
nye HR-strategi.

- Derfor skal rapporten ikke be-
tragtes som en kritik af Forsvaret 
eller enkeltpersoner, men som et 
øjebliksbillede af de udfordringer og 
muligheder, medarbejderne ser, samt 
en beskrivelse af de forestillinger, der 
danner udgangspunkt for deres hand-
linger, skriver Anne Fischer.

1. Eskadre har fremsendt rapporten 
til Marinestaben, som efterfølgende 
har fremsendt den til bl.a. Forsvars-
ministeriet og Forsvarets Centrale 
Samarbejdsudvalg til orientering.

Fremtidige karrieredrømme

Sociolog Anne Fischer skriver bl.a. i 
sin indledning til rapporten:

”Rapporten skal betragtes som 
et øjebliksbillede af den situatio-
nelle kontekst for implementering 
af Forsvarets HR-strategier, med 
personlige beskrivelser af fremtidige 

AF REDAKTØR HENNING LAHRMANN

HR-strategien og den lokale fortolkning har forårsaget 
usikkerhed om fremtiden i søværnet.

karrieredrømme og fortællinger om et 
Forsvar, der var engang.
- - -
De adspurgte officerer er generelt 
åbne over for det nye bemandingssy-
stem og betragter det som en forbed-
ring af den traditionelle udstikker-
ordning, men implementeringen af 
strategien og den lokale fortolkning 
har forårsaget usikkerhed og utryg-
hed for egen situation.”

Det nye bemandingssystem

I sine afsluttende bemærkninger til 
rapporten skriver Anne Fischer:

”Skibscheferne har været behjæl-
pelige med koordinering og kommuni-
kationsmidler, og respondenterne har 
trodset snestorme og brugt søndag 
aften på at dele deres tanker og 
erfaringer med mig. Det understre-
ger, hvor stor betydning emnet har 
for den enkelte, og i hvilken grad det 
nye bemandingssystem påvirker det 
sejlende personel i 1. Eskadre. En of-
ficer sammenligner systemet med et 
regime, der burde væltes, men det er 
nok tvivlsomt, at så dedikerede, loyale 
og karrierebevidste medarbejdere 
som officerer vil gå på barrikaderne 
i samlet trop og trodse regimets ledel-
se. Det er ikke ensbetydende med, at 
modstanden ikke eksisterer, men re-
volutionen kommer i stedet til udtryk 
gennem den kritiske italesættelse 
og en dalende motivation i søværnet. 
Konsekvensen af de individuelle revo-
lutioner må ikke undervurderes, for 
i projektets tilblivelse har der tegnet 
sig et tydeligt billede af fremtidige 
karriereplaner, der ikke integrerer 
tjeneste i 1. Eskadre.

Jeg føler mig både fagligt og per-

Anne Fischer
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sonligt overbevist om, at personellets 
oplevelser skal tages seriøst, og at 
der er behov for, at fortællingerne 
ikke betragtes som positive udfordrin-
ger, men som en reel problematik, 
som 1. Eskadre og det øvrige Forsvar 
står over for i dette øjeblik og i årene, 
der kommer.

Flere officerer fortæller, at de 
og deres kolleger vil give søværnet 
yderligere to-tre år, og er der ingen 
eftertragtede stillinger at få, vil de 
søge til det civile erhvervsliv. Forvent-
ningen om, at stormen lægger sig 
efter en overstået implementeringsfa-
se, er ikke givet, hvis man lytter til det 
sejlende personel i 1. Eskadre.

Det er naturligvis givet, at der skal 
rettes fokus mod de afgående office-
rer og nødvendigheden af at ’slukke 
den største brand først’. Samtidig 
ville det være hensigtsmæssigt, at 
der kommer en øget opmærksomhed 
på de tjenestegørende officerer, der 
ønsker at blive i søværnet, så der kan 
investeres i forebyggelse frem for 
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ressourcekrævende efterbehandling. 
Det ville være af stor betydning for 
officererne, hvis der kan iværksættes 
en form for fælles fastholdelsestiltag 
i stedet for lokale fortolkninger af 
bestemmelser. Det ville kunne samle 
søværnet og synliggøre den stadig ek-
sisterende mulighed for en udviklende 
og udfordrende karriere på havet.”

Styrket dialog om HR

Kommandørkaptajn Peter Schin-
kel Stamp, som er stabschef ved 1. 
Eskadre, håber, at HOD ser rapporten 
som et udtryk for et chefvirke, der 
interesserer sig for medarbejderne 
og ønsker at lytte til og forstå de unge 
officerer, herunder at få sat ord på 
nogle af de konstaterede udfordringer, 
som personalet oplever.

- I 1. Eskadre lægger vi stor vægt på 
dialog med vores ansatte, herunder 
de unge officerer, hvilket vi gør i flere 
forskellige sammenhænge. De unge 
ønsker dialog, og uden dialog - også 
den kritiske dialog - kommer vi ikke 

videre. Vi ønsker at være en arbejds-
plads, hvor medarbejderne bliver hørt, 
og hvor de ønsker at være i dag og i 
fremtiden. Det er i det lys, vi har fået 
rapporten udfærdiget, og det er i det 
lys, 1. Eskadre har læst konklusioner 
og anbefalinger, siger han.

1. Eskadre har tillige fordelt rappor-
ten til alle officerer i 1. Eskadre, såvel 
som vi har skitseret nogle indledende 
tanker om, hvordan vi vil forsøge at 
højne informationsniveauet og styrke 
dialogen om HR med personellet, og 
som bl.a. vil omfatte:

Sociale medier

•  En Facebook-side er under etab-
lering, herunder med en særskilt 
HR-portal, der vil være interaktiv.

•  En SMS-tjeneste vil kunne tilknyttes 
HR-portalen til blandt andet løbende 
opdatering af stillingsopslag.

Samarbejde

• Fremover vil 1. Eskadre intensivere 
sit samarbejde med 2. Eskadre på 
HR-siden.

Uddannelse

•  Der vil blive iværksat uddannelse af 
besætningsmedlemmer til ”uddan-
nelsespiloter”/”ambassadører”, som 
blandt andet får til opgave at agere 
som HR-kulturbærere samt vejlede 
og coache i relation til kompeten-
ceudvikling. Uddannelsen forventes 
iværksat til september.

Besøg ved enhederne

- Stabens HR-medarbejdere vil i 
højere grad end tidligere gennemføre 
besøg ved enheder på togt.

Flere officerer fortæller, at de og deres kolleger 
vil give søværnet yderligere to-tre år, og er der 

ingen eftertragtede stillinger at få, vil de søge til 
det civile erhvervsliv. 

Uddrag af rapport
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Flådestation Frederikshavn, hjemsted for 1. 

Eskadre: I forgrunden ligger Standard Flex 

300-skibet ”Havkatten”, der var mineryd-

ningsfartøj frem til januar 2012. 

Foto: Peter Eilertsen.

URETFÆRDIG FORSKELSBEHANDLING

Rapportens forfatter, sociolog Anne Fischer, peger selv på 
undersøgelsens headlines.
Hun skriver bl.a.:

”Det overvejende fokus i samtalerne med de sejlende 
premierløjtnanter og kaptajnløjtnanter er oplevelsen af at mangle 
de karriereplaner, der før synliggjorde vejen til drømmestillingen.

Fremtidsudsigten til en karriere i Forsvaret uden 
udviklingsgaranti samt oplevelsen af uretfærdig 
forskelsbehandling i bemandingsstrukturen har tilsyneladende 
større betydning for officererne end først antaget.

De manglende karriereplaner fremstår som hovedårsag til 
den uvished, der gør sig gældende, efterfulgt af en mistillid til 
formidlingen af relevant information og en mangel på troværdig 
kommunikation fra chefer.

De adspurgte officerer er generelt åbne over for det nye 
bemandingssystem og betragter det som en forbedring af 
den traditionelle udstikkerordning, men implementeringen af 
strategien og den lokale fortolkning har forårsaget usikkerhed og 
utryghed for egen situation.”

HVOR ER VI PÅ VEJ HEN?

Efter læsning af rapporten siger HOD’s formand, 
Niels Tønning, at Anne Fischers rapport 
desværre viser samme klare billede, som HOD’s 
medlemsundersøgelse fra 2014.

- Desværre, fordi alvoren i den stadigt 
stigende afgang ikke til fulde synes at være 
gået op for Forsvaret. Afgangen til TUL i første 
halvdel af året overstiger allerede indtaget til 
officersuddannelserne, og fortsætter den i samme 
takt, kan den uforudsete afgang i 2015 blive 136.

Derfor må vi stille os det spørgsmål: Hvor er 
Forsvaret på vej hen? Sammen med den stigende 
ordinære afgang fra de store fødselsårgange i 
halvtredserne risikerer vi ikke at kunne bemande 
de operative kapaciteter, siger Niels Tønning, som 
understreger, at der er behov for handling. At 
man på alle ledelsesniveauer tager ejerskab for 
problemerne og ikke støder personellet fra sig med 
mere eller mindre søgte forklaringer.

HOD MENER



Nyhed - attraktive forsikringer til kadetter,  
som er medlem af HOD

Hør, hvad der betaler sig for dig 
Ingen kan se ind i fremtiden. Vi kan derimod forberede dig bedst muligt, 

hvis der skulle ske noget uventet. Tal med vores erfarne rådgivere og få 

en forsikringsløsning, der passer til dine behov. Særligt til 
Forbundet  
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Designeres 
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HOD har forhandlet en aftale med Tryg til foreningens 

kadetter.

Nyhed til 
kadetter
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BOGANMELDELSE

Balancen mellem 
liv og død på en 
vej i Irak

Da kaptajn Michael Pitre tog afsked med Marinekorp-
set i 2010 og vendte tilbage til sin fødeby, New Orleans, 
begyndte han i sin fritid at skrive noveller inspireret af sine 
oplevelser under Irak-krigen i 2006-07.

En af dem handlede om nogle irakiske drenge, der blev 
betalt af sunni-oprørere for at stå vagt med et videokame-
ra ved steder, hvor vejsidebomber var blevet placeret. Bør-
nene skulle afbilde det makabre resultat af eksplosionen.

Den i øvrigt sande historie blev ikke inkorporeret i Pitres 
nyudgivne krigsroman ”Fives and Twenty-Fives”, der 
fortæller historien om et kompagni marinesoldater, hvis 
opdrag det er at finde og detonere bomber udlagt af oprø-
rere i vejhuller nord for Bagdad.

Men det skorter ikke på dramatiske episoder i hans fikti-
ve fortælling. 

I en detaljeret og åndeløst spændende beskrivelse af 
den brave og uforfærdede soldat Gunny Stouts ekstremt 
farlige opgave at finde vejsidebomber lykkes det for for-
fatteren at drage læseren ind i den ulideligt nervepirrende 
situation, soldaterne lever i dag ud og dag ind.

Hvert sekund balancerer Gunny Stout mellem liv og død. 
Han har lige fundet en bombe, og alle hans soldaterkam-
merater og befalingsmanden Donovan (læs: Michael Pitre) 
er tydeligt lettede. Men da den modige soldat ubekymret 
vandrer tilbage til de pansrede køretøjer, snubler han over 
en anden skjult bombe og bliver bogstaveligt talt sprængt i 
stumper og stykker foran sine forfærdede kammerater.

- Det var mig, der dræbte Gunny Stout, konstaterer Mi-
chael Pitre i et interview med ”Officeren” fra New Orleans.

Den 377 sider lange roman blev til på en café i New Or-
leans. Hver dag på vej hjem fra sit arbejde stoppede Pitre 
ved kaffehuset for at sætte sig ned og skrive i 3-4 timer.

- Når jeg kom hjem til middag, spurgte min kone mig 
altid, hvordan min dag var gået. Jeg vidste, at hun ikke 

tænkte på mit job. Hun ville vide, hvad jeg havde skrevet 
om. Så den dag, Gunny mistede livet i romanen, fortalte 
jeg hende, at jeg havde dræbt ham, fortæller forfatteren.

Det var første gang, Pitre var i stand til at tale ud om sin 
følelse af ansvar og skyld for have sendt unge soldater 
direkte i døden som chef for sit kompagni.

- Det var lettere for mig følelsesmæssigt at diskutere 
det inden for rammerne af en roman. På en måde kunne 
jeg gøre bod for mine synder. Men skyldfølelsen er noget, 
jeg stadig lever med, fortæller han.

En sikker zone

Bogens titel ”Fives and Twenty-Fives” refererer til et ud-
tryk, amerikanske minehold brugte i Afghanistan og Irak. 
”Five” er den diameter på fem meter, man først sikrer 
omkring sit køretøj, hvis man nærer mistanke om en vejsi-
debombe. Herefter etableres en sikker zone på 25 meter, 
hvor man frit kan bevæge sig rundt uden frygt for at rende 
ind i en bombe.

Marinesoldater har bragt udtrykket med sig tilbage til 
USA, hvor krigsveteraner bruger det til at ønske hinanden 
held og lykke: ”Hey, man. Watch your Fives and Twenty-Fi-
ves!”

Ligesom de fleste andre veteraners romaner om de af-
ghanske og irakiske krige er Pitres bog fyldt med kritiske 
betragtninger.

- Det tog ikke mere end et par måneders udstatione-
ring i Irak at fatte, hvor sindssygt projektet var - først at 
ødelægge den irakiske stat og dernæst genopbygge den 
som en moderne sekulær demokratisk stat à la Norge. Vi 
officerer talte dagligt om, hvor absurd det hele var, og at vi 
vidste ti gange mere end politikerne i Washington om Irak 
og dets historie.

AF JOURNALIST MARTIN BURCHARTH, NEW YORK

Veteraner fra Afghanistan og Irak er 
begyndt at udgive romaner inspireret 
af deres krigsoplevelser. En af dem 
er tidligere kaptajn i marinekorpset 
Michael Pitre, der i fiktiv form 
beskriver soldaters rydning af bomber 
fra vejhuller i Irak. 

- Arbejdet med bogen muliggjorde en følelses-

mæssig distance til krigen, fortæller kaptajn 

Michael Pitre i interviewet med ”Officeren”.



42    Nr. 4 - 2015

Fordel eller ulempe 
med ens uniformer?

Da nærværende blads redaktør i 

starten af august var en tur forbi 
Oksbøl for at overvære 1. Brigades 
afsluttende øvelse for Hærens Reak-
tionskampgruppe, blev der talt en del 
om, hvor svært det er blevet at skelne 
de danske og amerikanske soldater 
fra hinanden, efter at den danske hær 
begyndte at bruge de samme kamp-
uniformer som amerikanerne. Da 
vi hørte om dette, tænkte vi straks, 
at det var en sag, vi måtte dykke lidt 
mere ned i her på ”Frikvarteret”. Ikke 
fordi vi skal anfægte de sikkert mange 
gode, rationelle grunde til valget af 
uniform, men mere fordi det ud fra et 
historisk perspektiv er interessant. 
Med de nye uniformer er det for alvor 
slut med at kunne skille sig ud som 
dansk soldat, og dermed bryder man 
med en lang tradition inden for mili-
tære uniformer, hvor netop særkendet 
har været et kardinalpunkt.

Ét udseende 

Ordet uniform kommer af det latinske 
uniformis, der betyder: ”Som kun har 
ét udseende”. Der er tale om en ens-
artet klædedragt, der tydeligt angiver 
bærerens tilknytning til en bestemt 
gruppe. I den militære verden har 
uniformen altid haft to vigtige formål. 
Den giver bærerne en fælleskabsfø-
lelse, og den fortæller, hvor bærerne 
kommer fra – nationalt, regionalt, 
værn m.v. - og gør det dermed muligt 
nemt at skelne venner fra fjender. 

Brugen af uniformer går tilbage til 
oldtiden. De romerske legioner havde 
en forholdsvis standardiseret råhvid 

eller rødlig dragt og en rustning, der 
var produceret på statslige fabrikker. 
Bemalingen på skjoldene angav den 
kohorte, den pågældende soldat kom 
fra. Seniorkommandører bar hvide 
kapper og fjer, og centurioner havde 
tværgående kamme på hjelmene og 
ornamenter på brystet, svarende til 
vor tids medaljer.

I de følgende mange århundreder 
blev uniformer brugt af forskellige 
hære i nogen udstrækning. Der var 
ikke tale om en egentlig gennem-
ført brug af en ensartet uniform, og 
udformningen var ofte afhængig af 
status og økonomi. Det var først i mid-
ten af det 17. århundrede, at man med 
den franske hær så en mere konse-
kvent brug af en egentlig standardu-
niform. 

Uniformerne for de enkelte europæ-
iske hære var i de følgende århundre-
der vidt forskellige i deres design og 
udformning. Og det var helt bevidst, at 
hver hær gjorde en dyd ud af at have 
sit helt eget særkende. Det gjaldt i 
særdeleshed også farvevalget, og 
indtil 1914 var uniformerne mildt sagt 
særdeles farverige. De fleste russiske 
tropper havde meget mørkegrønne 
uniformer, det tyske infanteri bar 
preussisk blå, i Bayern var uniformen 
lyseblå, det britiske infanteri beholdt 
deres dybrøde tunikaer til parader, 
mens hovedparten af de franske regi-
menter havde røde bukser med mørke 
eller lyseblå tunikaer.

Fra farver til gråt i gråt 

Med den Første Verdenskrig var det 

OFFICERENS FRIKVARTER

slut med at bruge penge på farverige 
og dyre tekstiler til uniformer for alle 
rækker i de forskelige hære.  

Under den Anden Verdenskrig var 
farverne på fleste uniformer varieren-
de nuancer af khaki, grå og brun. Snit-
tet og designet af de forskellige hæres 
uniformer var dog stadig så markant 
forskellige, at det var nemt at skelne 
venner fra fjender. En sovjetisk soldat 
kunne uden større problemer skelnes 
fra sin tyske modstander alene på 
omridset og selv i røg og damp. 

Danske uniformer

Fra den Anden Verdenskrig og helt op 
til 1984 var de danske uniformer ens-
farvede. Det blev der lavet om på med 
indførslen af uniformssystemet, M/84.

Forsvarets Forskningstjeneste 
(FOFT) havde i samarbejde med 
Hærens Materielkommando udviklet 
et sløringsmønster, der var tilpasset 
danske grønne miljøer, til nyt kamp-
uniformssystem, M/84. M/84 var 
baseret på det tyske Flecktarn-møn-
ster. Hvor Flecktarn har fem farver, fik 
M/84 derimod kun tre farver, (grøn, lys 
grøn og sort). Der blev også udviklet 
en ørkenudgave af uniformssystemet, 
M/01, der var sandfarvet, grøn og 
mellembrun.

Nye uniformer i 2011

Det var i 2011, at Forsvaret beslutte-
de, at danske soldater fremover kun 
skal bære én slags uniform. Indtil da 
havde soldaterne både haft den lette 
M/01-uniform, en medium M/84-uni-
form med den klassiske grøn-sorte 
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skovsløring og en let uniform M/01 i ørkensløring.
Den nye uniform, kaldet M/11, er kendetegnet 

ved en helt ny type sløringsmønster, MTS (multiter-
rænsløring). Det er oprindeligt udviklet til amerikan-
ske specialstyrker, og mønsteret skal give effektiv 
sløring i 80 pct. af kendte terrænformer, bjerge, 
ørkener, byer og frodige bevoksninger. 

Fra at have flere forskellige uniformer har man 
nu fået ét system med en let og en tung udgave af 
uniformen. Det betyder naturligvis, at Forsvaret 
fremover kan spare penge på denne konto. 

Mister vi de psykologiske fordele? 

Det er, som indledningsvis nævnt, nu slut med at 
kunne skille sig tydeligt ud som dansk soldat (der er 
godt nok et Dannebrogsflag på den ene skulder), og 
det har afstedkommet flere diskussioner. Kritiker-
ne tager udgangspunkt i det positive omdømme, 
danske soldater har, når de opererer på internatio-
nale missioner, og hvor de ofte bliver anskuet som 
værende yderst professionelle og fair af de lokale 
parter i missionsområdet. Dette skel bliver vasket 
ud med den nye uniform, fordi lokalbefolkningen får 
svært ved at skelne de forskellige nationers soldater 
fra hinanden. Dermed mister man den fordel at være 
synlig dansk, når man taler med lokale magthavere 
og stammer. Man risikerer også, at danske soldater 
kommer til at mærke harmen fra lokalbefolkningen 
i forbindelse med episoder begået af soldater fra 
andre lande, som da en amerikansk oversergent gik 
amok og dræbte 17 civile i en uforklarlig blodrus.  

Kun fremtiden vil vise, om kritikerne får ret. Men 
efter som flere engelske og canadiske soldater også 
bruger den amerikanske uniform i dag, er det sik-
kert, at soldater fra forskellige nationer umiddelbart 
vil blive opfattet som en mere samlet international 
enhed frem for en samling af nationale enheder. 

1.

To amerikanske soldater med 

en dansk soldat i midten.

2.

Det er kun på nationalitets-

mærket på skulderen, at man 

kan se forskel på landenes 

soldater.

3.

I midten af det 17. århundrede 

bar hovedparten af de franske 

regimenter røde bukser med 

mørke eller lyseblå tunikaer. 

4.

Østrigsk soldat fra 1. Verdens-

krig i grå uniform med tapper-

hedsmedalje i sølv.
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Kære kolleger

 
I større eller mindre grad befin-
der vi os alle i en turbulent og 
omskiftelig tid, hvor ikke meget 
er, som det plejer.

 Udmøntningen af de politiske 
forlig, implementeringen af 
alt det nye samt opfyldelsen 
af vores chefers visioner for 
Forsvaret går tilsyneladende 
ikke så let og hurtigt, som det 
kunne ønskes.

 Overalt i Forsvaret kan der 
høres og læses både faglige 

og mindre faglige indlæg, der 
gør opmærksom på uhen-
sigtsmæssigheder og mulige, 
alvorlige konsekvenser af det, 
der er sat gang i. 

 Meget personel forsvinder ud 
i det civile, og det er – trods op-
findsomme reklamer – måske 
ikke så nemt at lokke de rigtige 
profiler ind til Forsvarets nye 
officersuddannelser, som man 
havde håbet.

 Alt sammen jo i bund og 

grund noget bøvl, som det 
meget naturligt kan være 
opslidende hele tiden at skulle 
forholde sig til – hvorfor man 
godt kan blive lidt kort for 
hovedet og barsk i sin ledelses-
form over for dem, der bliver 
ved med at opponere.  

 Men det er selvsagt en skidt 
vej at slå ind på, for det er i den 
kritiske dialog, at der virkelig 
kan findes kreative og produk-
tive løsninger, når det kniber – 

ikke ved at lytte til ja-sigere.
 Så jeg vil derfor tillade mig 

at opfordre os alle sammen 
til – netop i denne tid – at udøve 
og udvise   
ledelse med dannelse

Hvor mangfoldighed, forskelli-
ge indgangsvinkler og menin-
ger mødes fordomsfrit og med 
nysgerrighed m.h.p. at kunne 
blive vurderet på en nøgtern 
måde.

Hvor ledelse forsøges udøvet 
gennem forståelse, motivation 
og medejerskab – ikke som 
tvang.

Hvor der er rum og toleran-
ce til, at alle udfordringer, 
problemer og bekymringer hos 
medarbejderne kan komme til 
udtryk.

Hvor moral, social kapital og 
”bløde værdier” er (næsten) 
lige så væsentlige parametre 
som produktivitet.

Hvor fortiden respekteres for 
sin betydning for, hvor vores 
organisation(er) står i dag 

– også selvom man ikke har 
været en del af den fortid.

Så er jeg sikker på, at 
Danmarks væbnede styrker 
nok skal stå alle udfordringer 
igennem, så at de stadig kan 
bidrage til, at vi alle fortsat kan 
leve i fred og frihed.   

Og hvis man så også kan 
udvise så megen pli, at man 
ønsker tillykke med fødsels-
dage og udnævnelser m.m. – 
også selv om man synes, at de 
pågældende er nogle klaphatte 
–, så ender det jo med, at vi 
ligefrem kan have det godt 
sammen på vores tjenesteste-
der trods tidernes ugunst.

God vind til alle.

Kim Reisz
 

Ledelse med dannelse

DEBATTEN
Brug QR-koden til at komme direkte 

til HOD‘s mobilsite (m.hod.dk)

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



Nr. 4 - 2015    45    

Der er noget gennemgribende 
galt, hvis Forsvaret ikke efter-
lever hverken egen HR-stra-
tegi, ny udnævnelsespraksis 
eller udfører realkompeten-
cevurderinger af kandidat- og 
masteruddannelser. Skal 
Forsvaret være en moderne 
arbejdsplads og anerkende 
sine medarbejderes civile uni-
versitetsuddannelser, så er der 
behov for, at Forsvaret stopper 
dobbeltuddannelse og normali-
serer realkompetencer.

Jeg er premierløjtnant, 27 år, 
sagsbehandler i Flyverstaben 
ved Værnsfælles Forsvarskom-
mando og har for nylig gen-
nemført den civile masterud-
dannelse, Master of Business 
Administration (MBA). Men 
hvorfor en civil masteruddan-
nelse? Beslutningen tog jeg for 
over to år siden, da jeg drøftede 
mine karrieremuligheder med 
min daværende mentor. Jeg 
var lige blevet repatrieret fra 
udsendelse i Mazar-e Sharif, 
Afghanistan, af motivations-
mæssige årsager. Jeg følte, at 
der skulle ske forandringer. 
Derfor havde jeg behov for at 
drøfte min karriere og fremtid 
med min mentor. Jeg nærede 
stor respekt for min mentor. 
Det var ikke rangen, men per-
sonen som jeg respekterede. 
Min mentor var en erfaren og 
nidkær kaptajn, der studerede 
på Derby University, England, 
og alle i enheden vidste, at 
han var sat i stilling til at blive 
major. Jeg var hans første 
mentée, hvilket jeg fornemme-
de ud fra det engagement og 
den ærlighed, han lagde i vores 
samtaler. Vi delte hinandens 

familiære forhold samt livets 
op- og nedture. Vores samta-
ler var i fuld fortrolighed. Jeg 
følte mig sikker og veltilpas. 
Under samtalerne havde vi 
korte coachingseancer, hvor 
jeg fandt frem til, gennem min 
mentors sparring og spørgs-
mål, at jeg havde en brænden-
de lyst til videreuddannelse. 
Jeg husker, at der under en 
samtale især var et spørgsmål, 
som jeg havde svært ved at 
svare på. Det var spørgsmålet: 
”Hvad tænker du er mest for-
delagtigt for din karriere – en 
civil eller en militær videreud-
dannelse?”

Ville ikke vente i køen

Svaret er: begge - en kom-
bination af civile og militære 
kompetencer. Dengang så jeg 
ikke svaret så tydeligt, som jeg 
gør i dag. Det krævede tanke-
virksomhed og refleksion. Min 
refleksion startede efter sam-
talerne med min mentor. På 
dette tidspunkt havde jeg været 
premierløjtnant i knap 1,5 år, 
hvorfor jeg (muligvis) kunne se 
frem til VUT/I inden for 2-4 år. 
Der stod mange ældre, dygtige 
og mere erfarne officerer foran 
mig i køen. Vi har køkultur i 
Danmark. Det tror jeg, at de 
fleste kan nikke genkendende 
til. Jeg forudså derfor, at jeg 
ikke var den første, som stod 
for tur til at komme på videre-
uddannelse. Jeg kunne derfor 
blive nødt til at vente X antal 
år på en sådan mulighed. Jeg 
er klar over, at man som ung 
premierløjtnant bør tilegne sig 
militær erfaring, før man kan 
blive klar til næste funktions-
niveau. Det er jeg 100 pct. enig 

i. Men jeg havde lysten og tiden 
til at studere nu. Jeg følte det 
usikkert at vente i køen, til jeg 
engang blev peget på. Det fik 
mig til at træffe valget ikke 
at vente, men at sikre mine 
karrieremuligheder ved selv at 
tage aktion.

Jeg besluttede at tage en 
masteruddannelse, så jeg 
kunne kombinere min militære 
erfaring med en civil uddan-
nelse. Det gav mest mening 
for mig. Jeg har altid været lidt 
fascineret af business-verde-
nen. Jeg fandt de erhvervsøko-
nomiske fag som for eksempel 
strategi- og forretningsfor-
ståelse, organisationsanalyse 
og -design samt økonomisty-
ring enormt spændende. Jeg 
følte det sikkert at vide, at jeg 
fremadrettet ville have flere 
civile valgmuligheder med en 
civil masteruddannelse. Derfor 
valgte jeg en MBA.

En masteruddannelse kræ-
ver normalt minimum 2-3 års 
ledererfaring, hvilket jeg knap 
og nap havde på daværende 
tidspunkt. En masteruddannel-
ses undervisning, cases og op-
gaver tager ofte udgangspunkt 
i aktuelle problemstillinger i 
de studerendes virksomheder. 
Derfor er det vigtigt at have et 
par års erfaring, så man har 
noget at byde ind med i under-
visningen. Men en masterud-
dannelse er ikke gratis.

Betalte 175.000 kroner

Jeg prøvede lykken ved Statens 
Kompetencefond og ansøgte 
om midler til den MBA, jeg 
havde udset mig, men fik 
afslag. Jeg prøvede lykken ved 
enheden, hvor jeg arbejdede, 

Forsvaret, en struds i camouflage?

AF PREMIERLØJTNANT CASPER BERTHELSEN, VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO, FLYVERSTABEN

Forfatteren af denne artikel beretter om at tage en 
civil masteruddannelse, men han efterlyser åbenhed 
omkring realkompetencer.

En masteruddannelses 

undervisning, cases 

og opgaver tager ofte 

udgangspunkt i aktuelle 

problemstillinger i de 

studerendes virksom-

heder. Derfor er det 

vigtigt at have et par års 

erfaring, så man har 

noget at byde ind med i 

undervisningen. Men en 

masteruddannelse er 

ikke gratis.
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om der kunne afsættes efter-
uddannelsesmidler, men fik 
afslag. Jeg undersøgte mulig-
heden for at søge legater, men 
uden succés. Det er nærliggen-
de at blive slukøret og give op, 
men jeg så en udvej mere. Jeg 
tog kontakt til Tjenestemænde-
nes Låneforening, som tilbød at 
låne mig 50 pct. af min årsløn 
med en variabel rente på 6 pct. 
Jeg havde en mindre opsparing 
på forhånd, hvorfor jeg beslut-
tede at låne 100.000 kr. med 
afvikling over to år. Jeg ville 
lyve, hvis jeg sagde, at det ikke 
er mange penge for et studium. 
Men jeg overbeviste mig selv 
om, at det gav mening at betale 
for en masteruddannelse. Flere 
steder i verden betaler andre 
mennesker store summer 
for en uddannelse, hvis de er 
heldige at komme ind på et 
fint universitet. Samlet set løb 
min MBA-uddannelse op i ca. 
175.000 kr. for kursusafgift, bø-
ger, transport og overnatning, 
men så var jeg også så heldig 
at få gratis morgenmad til hver 
forelæsning. Frokosten skulle 
jeg dog selv betale. For at få 
det hele til at falde på plads 
manglede jeg blot at koordine-
re forelæsninger og arbejdstid 
med min chef.

Jeg tog MBA’en som et 2-årigt 
deltidsstudium, hvor jeg gik 
til forelæsning tre dage om 
måneden. De tre dage lå 
sammenhængende torsdag, 
fredag og lørdag fra kl. 09.00 
til 17.30 alle dage. Jeg indgik 
en uddannelsesaftale med 
min chef. Min argumentation 
for at få tjenestefri torsdag og 
fredag til studiet var, at jeg ville 
opnå værdifuld kompetence-
udvikling, som kunne komme 
enheden til gavn. Det accepte-
rede min chef. Jeg fik tjeneste-
fri de torsdage og fredage, hvor 
jeg skulle til forelæsning, på 

den betingelse, at jeg udførte 
mine sædvanlige opgaver og 
projekter til fulde.

Jeg brugte megen tid på 
studielæsning i fritiden. Det 
var ikke unormalt, at jeg 
brugte ca. 20 timer om ugen, 
d.v.s. to timer efter arbejde 
alle hverdage. Derudover kom 
afleveringerne og weekender-
ne sammen med læsegruppen, 
men det krævede også andre 
tungere ofre. Det krævede, at 
jeg gav afkald på fritidsinteres-
ser og andre arrangementer. 
Jeg minimerede tiden til fysisk 
træning og besøg af venner. 
Dog var det hårdeste af alt den 
manglende tid sammen med 
familien. Jeg følte hele tiden 
et mix af skyld, beslutsomhed 
og sejr. Skyld, fordi jeg bevidst 
valgte min familie fra. Be-
slutsomhed, fordi jeg utallige 
gange studerede til langt ud 
på natten. Sejr, hver gang jeg 
bestod en krævende eksamen. 
Men var det det værd?

Hovedet ud af busken

Det korte svar er: ja. Det lange 
svar er, at MBA-uddannelsen 
ved at kombinere forsknings-
baseret teori og aktuelle 
problemstillinger i Forsva-
ret har givet mig en dybere 
erhvervsøkonomisk indsigt 
og forståelse. Jeg har aldrig 
tidligere studeret på univer-
sitetet, men at forene civile 
og militære kompetencer har 
været det mest fornuftige valg, 
jeg har truffet længe. Jeg føler 
mig i dag mere sikker i forhold 
til karriere og fremtid. Jeg ved, 
at jeg ikke er den eneste, som 
vælger at forfølge de civile 
uddannelsestilbud i form af 
kandidat- og masteruddannel-
ser. Skal Forsvaret efterleve 
egen HR-strategi og ny udnæv-
nelsespraksis, så bør Forsvaret 
anerkende sine medarbejdere 
med civile universitetsuddan-

nelser. I dag er det ikke de 
strukturbestemte uddannelser, 
der fører til udnævnelse på le-
derniveau over premierløjtnant 
(jfr. FPSVEJL 401-3) Jeg er 
klar over, at for eksempel VUK 
giver den studerende vigtig 
militær viden, men det er spild 
af ressourcer og arbejdskraft 
at lave dobbeltuddannelse. Det 
er ikke et opråb til ”realkom-
petencefest”, men der er behov 
for, at Forsvaret italesætter og 
laver en krystalklar proces for 
realkompetencevurderinger. 
Realkompetencevurderinger 
sker allerede i dag, men gøres 
realkompetencevurderin-
ger lettere tilgængelige og 
gennemskuelige i praksis, vil 
det også styrke Forsvarets 
rekrutterings- og fastholdel-
sesgrundlag. Det er tid til, at 
Forsvaret får hovedet ud af den 
gamle uddannelsesbusk, åbner 
for sin procescamouflage og 
normaliserer realkompetencer.

Forfatteren sidder i en kap-

tajnsstilling i Flyverstaben 

ved Værnsfælles Forsvars-

kommando og er, efter en 

beslutning af Forsvarets 

Personalestyrelse og Fly-

verstaben, blevet pålagt at 

gennemføre VUK på trods af 

sin civile masteruddannelse.
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Et problem fra Helvede
Konflikten i Syrien har med nådesløshed drevet flere milli-
oner uskyldige på flugt og sendt over 200.000 menneskeliv 
i døden. Det er på tide, at der sættes fokus på, hvad der 
med rette er blevet beskrevet som ”et problem fra Helve-
de”.

Det er netop, hvad en række forskere og eksperter gør i 
denne nye og aktuelle udgivelse, ”Konflikten i Syrien – År-
sager, konsekvenser og handlemuligheder”. Bogen belyser 
de mange aspekter af en borgerkrig, der berører ikke blot 
civile borgere, men også nabostater og stormagter.

En borgerkrig, der involverer oprørsgrupper lige fra mo-
derate, sekulære grupper til al Qaeda-tilknyttede grupper 
og Islamisk Stat. Bogen er et berettiget bud på, hvad der 
foregår og hvorfor i en ellers uoverskuelig konflikt uden 
klare løsninger i sigte.

I bogen behandler eksperter både interne og ekster-
ne aspekter af krigen. De interne omfatter blandt andet 
regimets karakter samt religiøse grupper og den sekulæ-
re oppositions rolle i konflikten. Af de eksterne aspekter 
belyser bogen internationale og regionale perspektiver af 
konflikten med fokus på bl.a. USA’s og Ruslands rolle for 
konfliktens udvikling. Tillige diskuteres muligheden for for-
handlingsløsninger på konflikten med henblik på at undgå 
en fortsættelse af, hvad der indtil nu har udspillet sig som 
en blodig borgerkrig på slagmarken.

Bogen er redigeret af Søren Schmidt, lektor på Aalborg 
Universitet i Udviklings- og Internationale Studier, og Bjørn 
Møller, professor (mso) i International Politik ved Ålborg 
Universitet, København.

Følgende har derudover bidraget til bogen:
•  Lars Erslev Andersen, seniorforsker, Dansk Institut for 

Internationale Studier. 
•  Thomas Vladimir Brønd, ph.d.-studerende, Roskilde 

Universitet. 
•  Lars Cramer Larsen, oberstløjtnant, analyse- og udvik-

lingschef ved CIMIC, Centre of Excellence i Haag, Hol-
land. 

•  Viggo Jakobsen, lektor, ph.d. på Forsvarsakademiet.
•   Jakob Skovgaard Petersen, professor (mso) på Institut for 

Tværfaglige og Regionale Studier på Københavns Univer-
sitet.

•  Joshka Wessel, post doc. tilknyttet Institut for Tværfagli-
ge og Regionale Studier på Københavns Universitet.
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FORSIDEN: 
Udsigten til det nye ansøgningssystem var for 
daværende oberstløjtnant Jette Albinus som at få en 
spand vand i hovedet. Imidlertid endte det godt, for 
hun blev chef for Veterancentret, hvor hun kan bruge 
sin militære uddannelse og sin civile Master. 
Oberst Jette Albinus spørger om det er tilstrække-
ligt at anerkende Danmarks veteraner hvert år den 
5. september, eller kan vi gøre mere? Det har hun 
gjort sig mange tanker om og udtaler sig både som 
chef for Veterancentret og som veteran. 
- Vi har nok stadig nogle udfordringer med hensyn 
til at få anerkendt de mange, som kommer styrkede 
hjem. Det er heldigvis langt de fleste, og her prøver 
vi nu i højere grad at se på, hvad der skal til for at 
anerkende dem, siger Jette Albinus.

Læs reportagen og interviewet side 15 – 20.

Foto: Peter Eilertsen
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