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Threats evolve. Facing them demands enhanced capability  
– and that’s where Saab thinking can give you the advantage.

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

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

www.saabgroup.com

GIVING YOUR CAPABILITY 
THE EDGE
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”Følg mig” er titlen på en utroligt læseværdig 
bog, skrevet af min gode ven og højt respek-
terede officerskollega, oberst Kim Kristensen. 
Bogen bør ligge på enhver leders natbord. Men 
hvorfor fremhæve den i min leder – redaktøren 
har jo også anmeldt den andet sted i bladet?

Når jeg ser tilbage på den sidste måned, 
så står denne bog – sammen med filmen 
”Krigen” nemlig klart, som noget jeg især vil 
huske. Forsvarsministeriets fremlæggelse af 
resultatet af den 4. HR-måling står ganske vist 
også frem, men nok mere som noget, jeg helst 
ville lægge bag mig. Ikke fordi sagen ikke er 
væsentlig, men fordi årsagerne til den store 
utilfredshed og håndteringen af situationen vi-
ser hvor trange kår Kim’s guldkorn om ledelse 
har det i mødet med den ændrede ledelse af 
Forsvaret efter aprilforliget 2014.

Det operative helhedsansvar forsvandt sam-
men med Forsvarskommandoen, og det virker 
som om det – efter devisen:  del og hersk – er 
erstattet af en departemental ikke-ledelse, 
operative styrelser uden det nødvendige le-
delsesrum og en mere eller mindre autonom 
støttestruktur.

Styrelser, der opfatter sig som ordreprodu-
cerende, men alligevel sætter sin egen vurde-
ring over kundens behov - eller leverer præcist 
det, der efterspørges - også selv om det ikke 
giver mening.

Det er god ledelse, at gøre det man siger, og 
sige det man gør. Hvis ikke ledelsens hensigt 
står lysende klar, hvordan kan man så forven-
te at organisationen skal trække i den rigtige 
retning. 

Det virker mere som om, at man siger ét og 
gør noget andet, og ihærdigt prøver at skjule 
den virkelige hensigt. 

Jeg tror det var det, som den afgående 
direktør for Socialstyrelsen, Knud Aarup, i et 
interview med Djøf-bladet, kaldte for Rip-, 
Rap- og Rup-ledelse. En ledelse, hvor man på 
det departementale niveau udøver en snorli-
ge styring, hvor man ikke tillader dissens og 
undertrykker den domænefaglige viden ved at 
ansætte ledere der ligner en selv. I Forsvaret 
findes de desværre både i og uden uniform, og 
der er nu næsten ikke flere militære ansatte 
uden for kerneproduktionen, som kan forklare 
farverne for de blinde. 

I bogen understreger Kim Kristensen med ty-
delige og nærværende eksempler vigtigheden af 
en klar og accepteret strategi, båret af en trovær-
dig, ordentlig, synlig og anerkendende ledelse. 

Soldater svigter aldrig, men vil heller ikke 
svigtes. Vi er blevet svigtet, og det manifesterer 
sig nu i en stadig stigende utilfredshed med le-
delsen. En utilfredshed, som dybest set ikke kan 
lægges styrelsesniveauet til last, men reelt kan 
henføres til en uklar strategi, hvor man i stedet 
for at vise retning, dækker sig ind bag mere eller 
mindre uvildige konsulentrapporter.

Forsvaret taler om strategi, men den forsvin-
der i en tåge af politisering, skjulte agender og 
ensidigt fokus på ministerbetjening. Man taler 
om ledelse, men udøver den reelt ikke – i hvert 
fald ikke synligt.

Man behøver ikke læse Kim Kristensens bog 
for at få forstand på ledelse. Forsvaret profilerer 
sig med rette på sin ledelsesuddannelse, og uden 
den baggrund var det gået galt for længe siden. 
Men det er ved at være sidste udkald, hvis det 
ikke bare skal være skøn teori. 

Tag ansvar, vis retningen, gå forrest, og giv os 
så Forsvaret og den gode arbejdsplads tilbage.  

Soldater svigter aldrig, men vil 
heller ikke svigtes

FORMANDEN HAR ORDET

Det er god ledelse, at 
gøre det man siger, og 
sige det man gør. Hvis 
ikke ledelsens hensigt 
står lysende klar, hvordan 
kan man så forvente 
at organisationen skal 
trække i den rigtige 
retning. 

Formand,
Niels Tønning
niels@hod.dk



Carl Holst 
afløst af Peter 
Christensen

kort
nyt
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Sidst i september med-
delte en af Venstre-for-
mand Lars Løkke Ras-
mussens tro væbnere, den 
45 årige skolelærer Carl 
Holst fra Sønderjylland, 
at han efter tre måneder 
på posten træder tilbage 
som forsvarsminister og 
minister for nordisk sam-
arbejde. 

Han traf beslutningen 
som følge af sagerne i 
Region Syddanmark. I en 

pressemeddelelse skrev 
Carl Holst bl.a.:

- Jeg har også måttet 
erkende, at sager fra min 

tid som formand for Region Syddanmark er 
kommet til at skygge for mine muligheder 
for at gøre en forskel som forsvarsminister 
og minister for nordisk samarbejde.

Sager, der også efterhånden er kommet 
til skygge for regeringens arbejde, og det 
ønsker jeg ikke.

Carl Holsts afløser på posten i Forsvars-
ministeriet bliver Peter Christensen (V), 
som var medlem af Folketinget fra 2001-
2015 og skatteminister fra 8. marts til 3. 
oktober 2011. PC, som han kaldes, har 
tidligere blandt andet været finanspolitisk 
og skattepolitisk ordfører samt politisk 
ordfører.  

For en faglig organisation som HOD er 
det altafgørende, at vi kan stole på, at 
det, vi aftaler via overenskomster og 
aftaler med arbejdsgiveren, også holder 
i virkeligheden. I en dom fra Tjeneste-
mandsretten den 17. september 2015 blev 
Moderniseringsstyrelsen og Forsvarsmin-
isteriet dømt til at betale en bod til HOD 
på kr. 150.000 for at bryde en aftale.

Kort fortalt gik sagen på, at Forsvaret i 
juni 2014 besatte en række topstillinger i 
den nye Værnsfælles Forsvarskommando, 
herunder én konkret stilling, som HOD 
krævede forhandling om. Selvom HOD 
og Akademikerne krævede den aftale-
fastsatte forhandling, besatte Forsvaret 

alligevel den konkrete stilling, før der var 
enighed om stillingens klassificering.

Tjenestemandsretten lagde også vægt 
på, at aftalebruddet skete på noget nær 
samme tid, som en anden sag om brud på 
klassificeringsaftalen blev forligt mellem 
Forsvarsministeriet og HOD.

- Bodens størrelse indikerer, at Tjene-
stemandsretten har fundet, at det var en 
skærpende omstændighed, at Forsvaret 
efterfølgende har prøvet at få sagen til at 
fremstå i et bedre lys. Det må i sig selv 
give anledning til ”røde ører” i depar-
tementet, siger HOD’s formand, Niels 
Tønning.

Aftaler 
skal 
holdes

Du har ret til penge, hvis du har leveret til 
radio- eller tv-udsendelser.

Har du penge til gode hos UBVA?

Af redaktør Henning Lahrmann

Ifølge ophavsretsloven kan medievirksomheder m.fl. i et vist 
omfang bruge ophavsretligt beskyttet stof uden tilladelse fra 
ophavsmændene, hvis de har en aftale med Copydan. Brugerne 
skal betale for aftalerne, og Copydan sender så vidt muligt pen-
gene tilbage til ophavsmændene.

Betalingen til akademikere, der har medvirket i radio- og tv-ud-
sendelser, forvaltes af UBVA under Akademikerne. Læs mere på 
www.ubva.dk. 

Du kan søge penge fra UBVA, hvis du i din egenskab af aka-
demisk forfatter eller akademisk uddannet ekspert har leveret 
ophavsretligt beskyttet indhold til radio- eller tv-udsendelser, der 
inden for de sidste tre år er udsendt i Danmark eller lagt på www.
dr.dk/bonanza.

Se nærmere i vedtægterne for UBVA’s rettighedshaverpulje på 
www.ubva.dk, punktet ”Legater”.

Ansøgning og dokumentation skal sendes pr. mail til leder af 
UBVA-sekretariatet Henrik Faursby Ahlers på hfa@ac.dk. 

Der er ingen ansøgningsfrist bortset fra ovennævnte 3-års frist.

Med en dom i Tjene-
stemandsretten er det 
fastslået, at aftaler 
skal holdes.

Carl Holst erkendte, 
at hans sager kom til 
at skygge for regerin-
gens arbejde. Foto: 
Peter Eilertsen.

Ved en beklagelig fejl optræder oberstløjtnant Paul Gordon som 
eksempel på ulemper ved flytning af HJK til Vordingborg i seneste 
nummer af ”Officeren”. Eksemplet på side 10 stammer fra en anden 
HJK-officerer. Vi undskylder over for Paul Gordon og beklager fejlen.

BERIGTIGELSE
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- Øvelsen var en enestående mu-
lighed for at få andre synsvinkler og 
idéer i forhold til de operative pro-
blemstillinger og udfordringer, vi står 
med i dag. De forskellige deltagende 
nationer kom ofte med forskellige 
erfaringer og derfor ofte med forskel-
lige indgangsvinkler, siger chefen for 
Danske Division, generalmajor Flem-
ming Mathiasen, som for nylig deltog i 
den årlige doktrinøvelse for nøgleper-
soner ved Allied Rapid Reaction Corps 
(ARRC) hovedkvarter og chefer for 
militære enheder tilknyttet korpset. 

– Det var utrolig lærerigt at få del 
i den indsigt og erfaring, de øvrige 
deltagere havde. Indsigt og erfaring, 
som vi kan bruge i egne rækker blandt 
andet til videreudvikling af procedu-
rer og samarbejde med flyvevåbnet 
og søværnet fremadrettet, udtaler 

Flemming Mathiasen og fortsætter: 
– Historien viser netop, at samarbej-
de mellem værnene skaber effekt i 
operationer, hvor konkurrence ofte 
medfører vanskeligheder og mistede 
muligheder. 

- Jeg tror, at samtale og diskus-
sion om operative erfaringer og den 
taktiske udvikling på kamppladsen er 
afgørende. Målet må være, at vi hele 
tiden sikrer, at vi er rede til at møde 
udfordringerne i den næste operation.  

En af Danske Divisions vigtigste 
opgaver er at forestå træning af nati-
onale og internationale samarbejds-
partnere på landjorden. Det betyder, 
at Danske Division til stadighed har 
behov for at holde sig up to date på 
nyeste doktrinudvikling og operative 
udviklingstendenser, slutter divisions-
chefen.

Samarbejde skaber effekt
”Vi skal holde os skarpe på den operative udvikling”, siger chefen for Danske Division.

Generalmajor Flemming Mathiasen

DANSKE VETERANER 
I STOCKHOLM. 
Sidst i august deltog 13 fra KSO (Kammerats-
støtteordningen) i sidste etape af ”Veteran-
marchen” i Sverige. Den gik fra Örebro til 
Stockholms centrum, og havde en længde af 
lidt over 300 km fordelt på ni dage. Formålet 
med marchen var, at skabe opmærksomhed 
om veteranarbejdet og indsamle penge til 
samme sag, fortæller KSO’s sekretær Carl J. 
Åkerlund.

– I Stockholm centrum blev vi mødt af flere 
veteraner og pårørende, og knap 100 delta-
gere gik med politieskorte gennem centrum, 
anført af et tambourkorps fra den svenske 
Livgardet (LG). Det var en speciel stemning, 
at gå med veteraner som man muligvis havde 
været udsendt med. Samme bånd, samme 
ånd og stor stolthed. Hele kolonnen blev ført 
af tambourkorpset efterfulgt af den svenske 
fane, og dernæst den danske fane som blev 
ført af en fra KSO. 

Billedet viser en af de danske marchdeltage-
re på det berømte Norrmalmstorget, som for 
42 år siden var skueplads for et gidseldrama 
i en bank, og som sidenhen gav navn til 
”Stockholmssyndromet”.
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FLAGDAGEN 2015

30.000 nyslåede 
medaljer på vej 
til veteraner
Begrebet medaljeregn fik en mere konkret 
og håndgribelig betydning under årets 
Flagdag, hvor ”Medalje for International 
Tjeneste 1948–2009” i silende regn blev 
uddelt for første gang – blandt andre til tre 
tjenestegørende officerer.

Såvel under mindeparaden og me-
daljeoverrækkelsen på Kastellet som 
under den store parade på Christi-
ansborg Slotsplads åbnede himlens 
sluser sig i en sådan grad, at årets 
flagdagsarrangement var på kanten 
af et kollaps. Heldigvis var der huller 
mellem skyerne, og såvel medalje-
modtagere som parade og inviterede 
gæster holdt stand.

Det gjaldt også de 52 veteraner, der 
som de første modtog den nyindstifte-
de ”Medalje for International Tjeneste 
1948–2009”. 

Medaljeoverrækkelsen var Flagda-
gens første programpunkt og foregik 
ved en særlig parade for 52 veteraner, 
der har været udsendt i perioden 
1948-2009. Under et af dagens mange 
voldsomme skybrud fik de som de før-
ste overrakt den nyindstiftede medalje 
på Kastellet. 

Medaljen sikrer hæder til udsendte 
danske soldater, som ikke har modta-
get nogen national medalje, der aner-
kender deres udsendelse i internatio-
nale missioner. En sådan medalje blev 
indstiftet i 2010 og er uddelt til alle, 
der har været udsendt for Forsvaret 

TEKST OG FOTOS: JOURNALIST MORTEN FREDSLUND

fra dette tidspunkt – men ikke med 
tilbagevirkende kraft fra 2010. Det 
råder den nye medalje nu bod på. 

Anerkendelse er vigtig
Blandt de godt 50 veteraner, der fik 
overrakt den nye medalje af hhv. da-
værende forsvarsminister Carl Holst, 
forsvarschef Peter Bartram eller 
viceforsvarschef Per Ludvigsen, var 
tre tjenestegørende officerer. 

- Anerkendelsen er mere vigtig, end 
man tror – også selvom den kommer 
”pr. efterbevilling”. Så medaljen har 
været længe ventet – også blandt 
mine officerskolleger, fornemmer 
jeg, siger major Lene Lillelund, der 
er chef for Planlægningssektionen 
ved Joint Movement & Transportation 
Organisation, JMTO.

Lene Lillelund har både været ud-
sendt til Irak på Hold 9 og ISAF Hold 
12. De 52 veteraner i paraden repræ-
senterede så vidt muligt forskellige 
missioner og årgange fra perioden 
1948-2009, og Lene Lillelund fik 
medaljen for sin udsendelse til Irak i 
2007.

- Det var Forsvarets Personalesty-

relse, der henvendte sig og spurgte, 
om jeg ville repræsentere Irak Hold 
9. Det ville jeg selvfølgelig gerne, og 
Flagdagen var en rigtig god ramme 
til markering af implementeringen af 
den nye medalje. Jeg synes, at det er 
godt, at politikerne anerkender det 
arbejde, som vi yder i internationale 
missioner. Jeg mener dog, at vi endnu 
ikke er helt i mål med at anerkende 
særlige indsatser, ankerkende sårede 
i tjenesten med videre. Der kan gå 
flere år fra indstillingen til selve 
modtagelsen med videre, siger Lene 
Lillelund.

Forsvaret har ind til nu identificeret 
flere end 30.000 veteraner, der har 
været udsendt for Forsvaret mellem 
1948 og 2009. I september fik vete-
ranerne via e-Boks en invitation til 
at deltage i en medaljeparade på et 
tjenestested efter eget valg. Arran-
gementerne bliver afholdt på 36 af 
Forsvarets tjenestesteder i løbet af 
2016. Tilmeldingen skal ske via FPS’ 
website inden den 30. oktober. Hvis 
man ikke reagerer, får man medaljen 
tilsendt med posten. 
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MEDLEMSMØDE I LETLAND

Passende honorering for 
anderledes vilkår
HOD besøger medlemmerne under ”Red Lion II” i Letland.

AF REDAKTØR HENNING LARHMANN

De tre militære organisationer – 
HKKF, CS og HOD - var i dagene 14. 
– 15. september 2015 på besøg hos 4 
PNINFKMP under øvelsen RED LION 
II, som fandt sted i Letland. Fra HOD 
deltog konsulent Niels Gregart.
4 KMP og DANELM/1 BDE var sam-
men med kontingenter fra Ameri-
ka, England, Tyskland og Canada i 
kantonnementsbivuak på et militært 
etablissement i provinsbyen Adazi ca. 
30 kilometer nordøst for hovedsta-
den Riga. Formålet med dette NATO 
Assurence Meassure var samvirke 
med de øvrige nationer gennem daglig 
tjeneste og uddannelse, stabsarbejde 
og primært øvelsen SILVER ARROW.

Hvad var så HOD’s interesse i dette? 
Jo, der er nyligt indgået aftale om, 
hvorledes man skal honoreres, når 
vilkårene falder midt imellem tje-
nesterejse og øvelse – eller en skøn 
sammenblanding af begge holdt op 
imod de rådige kapaciteter på indkvar-
teringssiden. Aftalen var så dugfrisk, 
at 4 KMP først fik den i hånden to dage 
efter ankomst til Letland. 
Passer aftalegrundlaget så til den 
oplevede virkelighed? Ret beset JA, 
for det går ud på at yde en passende 
honorering, når vilkårene er så ander-
ledes, som de nu en gang er. 4 KMP 
og DANELM var indkvarteret på 2. sal 
i en typisk russisk kasernebygning og 
på belægningsstuer – op til 16 hoveder 
pr. stue og uanset grad, alder og køn. 
Tankerne blev ledt hen på STKMP/
NORDPOLBDE/SFOR’s indkvarterings-
forhold i Doboj/Bosnien i 1990’erne: 

En kaserneseng til hver, mens der 
ikke var et stålskab til hver; de sanitæ-
re forhold udgjordes af 10 toiletter og 
10 brusekabiner til 160 mand, hvilket 
ikke gav de store udfordringer i tid og 
rum – alt kan jo koordineres. Bespis-
ningen foregik i et kæmpe cafeteria, 
hvor der var plads til 800-900 mand; 
køerne ved spisetid var meget lange, 
men udleveringen af mad foregik ri-
melig hurtigt og egentlig gnidningsløst 
– efterfølgende er spisetiderne blevet 
udvidet, hvorved køerne svandt ind til 
mindre end lidt.

Øvrige vilkår for 4 KMP’s virke
Øvelseslister udviste, at KMP generelt 
arbejder kl. 0800-1600, når der ikke 
er døgnøvelse, og at der på udvalgte 
dage er velfærdarrangementer, såvel 
som der er dage, hvor der er mulig-
hed for at tage rundt på egen hånd. 
Planlægningsgrundlaget er 37 timer 
ugentligt, undtaget øvelsesdøgn. Der 
er altid nogen, der må arbejde mere 
end andre, og det er også tilfældet 
her – ikke mindst set i lyset af, at 4 
KMP efter hjemkomst til Danmark 
forlægger næsten direkte til Esbjerg 
for at indskibe køretøjer og materiel, 
som skal til Spanien til øvelse Trident 
Juncture – i øvrigt NATO’s største 
siden 2002 med ca. 35.000 deltagere. 
Det stiller nogle ret ultimative krav til 
specielt køretøjerne, og her kan man 
roligt sige, at 4 KMP’s 1. ECH-sektion 
havde rigeligt at lave. Forudseenhed 
hjemmefra havde godtgjort, at der var 
behov for reservedele m.v. svarende 
til 1.600 linje-numre, således at alle 

køretøjer og alt materiel kan være 
top-tunet ved afgang fra Letland; men 
hvad fik man så med? Reservedele 
svarende til 200 linje-numre!! En 
ikke uvæsentlig del af en udenlandsk 
øvelse er også at få trænet forsynings-
vejene, og 4 KMP havde til dette fået 
en ekstra forsyningsekspedient og 
indkøber med, så mange reservede-
le kunne købes lokalt. Men alligevel 
skulle der trylles; eksempelvis havde 
en anden gæst (militær) medbragt en 
vandpumpe til en IKK (kampvogn) i sin 
rygsæk.

Medlemsmøde
Der blev også tid til et orienteringsmø-
de, hvor der deltog 10 officerer – nogle 
lidt ”ON/OF”, naturligt nok af hensyn 
til tjenesten. Ud over at drøfte den nye 
aftales indhold i forhold til de reelle 
vilkår blev der givet en orientering om 
arbejdstidsregler med fokus på over-
enskomstansatte officerer, hvorefter vi 
havde en lang dialog om rekruttering 
og fastholdelse, uddannelse og karrie-
re samt kommunikation i forhold til TR 
og HOD i almindelighed.
- Hvis man skal konkludere kort på 
diskussionen, så gav den det helt 
klare indtryk, at officererne brænder 
for det, de laver, og at loyaliteten over 
for opgaveløsningen er i top - danske 
officerer får tingene til at ske og virke, 
selvom rammer og vilkår langt fra er 
optimale, alt imens frustrationerne 
over usikkerheden og vilkårene for 
fremtiden siler ned ad væggene, siger 
konsulent Niels Gregart.
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STYRING AF MILJØPLANEN

Sektionsleder Brian Thøste Christensen

Kaptajn John Mellerup
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Officerer  
står i spidsen 
for miljøet

Temaet om Forsvarsministeriets klima- og 
energistrategi 2012-2015 handler om en række 
initiativer i hæren, søværnet og Beredskabs-
styrelsen på miljøområdet med fokus på de 
officerer, der står i spidsen for at forbedre 
miljøet til gavn for samfundet, samt at pege på 
betydningen af god og effektiv energiledelse, 
hvor det handler om at opnå adfærdsændrin-
ger, bedre udnyttelse af ressourcer, økono-
miske besparelser og etablering af styresy-
stemer, som sikrer høj effektivitet. Vi bringer 
neden for en oversigt over Forsvarsministeri-
ets vision frem til udgangen af 2020 samt seks 
konkrete fokusområder:

Vision for klima- og energistrategi
Visionen for Forsvarsministeriets klima- og 
energistrategi 2012-2015 er, at Forsvarsmini-
steriet inden udgangen af 2020 har:
•  Reduceret energiforbruget med minimum 

20 pct. i forhold til 2006. Inden udgangen af 
2015 skal energiforbruget være reduceret 
med minimum 15 pct.

•  Øget andelen af elforbruget, der stammer 
fra vedvarende energi, til minimum 60 pct. 
Inden udgangen af 2015 skal andelen være 
på minimum 25 pct.

•  Reduceret den CO2-udledning, som er 
afledt af aktiviteterne (dog ikke operative 
aktiviteter) med 40 pct. i forhold til 1990. 
Inden udgangen af 2015 skal udslippet 
være reduceret med 30 pct.

Seks fokusområder
Forsvarsministeriet har udvalgt seks fokus-
områder i strategiens løbeperiode, som hver 
indeholder konkrete og tidsberammede mål:
• Energieffektivisering i bygninger.
• Energi og miljø i operationer.
•  Vedvarende energi og energiomlægning.
• Klima- og energirigtig adfærd.
• Klimaregnskab.
• Energiledelse (ISO 50001).

(KILDE: FORSVARSMINISTERIET)

Major Kim Poulsen

Kommandørkaptajn Kristian Haumann
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STYRING AF MILJØPLANEN (HÆREN)

Grønnere lejre
Operative hensyn som mobilitet og driftsikkerhed har længe 
været det eneste fokus ved danske missioner i udlandet. 
Nyudviklet grøn teknologi og materiel vinder langsomt indpas 
og kommer i fremtiden til at spille en større rolle for at få 
mest muligt ud af ressourcerne under vanskelige forhold.

Major Kim Poulsen fra Ingeniørregi-
mentet i Skive er med i NATO-arbejds-
gruppen Engineer Working Group, 
som bl.a. arbejder med design og 
krav til lejre. I den sammenhæng er 
majoren og fem af hans medarbejdere 
ved at teste otte forskellige typer telte.

- På forbrugssiden kan vi skære ned 
på energiforbruget i teltene, når de 
skal køles ned eller opvarmes. Dårligt 
isolerede eller utætte telte giver et 
kæmpe forbrug. Med de rigtige typer 
af telte er der et stort potentiale for 
besparelser, helt op til 30-35 procent, 
siger Kim Poulsen.

Forsvaret bruger tre af de otte telt-
typer, heriblandt en nyere norsk mo-
del, som Kim Poulsen kalder ”ikke så 
ringe”, hvorimod de to andre modeller 
er af ældre dato og ikke tidssvarende. 
Testen, som kører over 14 dage, skal 
munde i en rapport. På forhånd vurde-
rer majoren, at det på længere sigt vil 
kunne betale sig at udskifte de ældre 
typer med nye mere energibesparende 
telte.

Kim Poulsen er chef for det fagcen-
ter ved Ingeniørregimentet, der sætter 
de krav, som brugerne, soldater og 
enheder, stiller til militærets lejrma-
teriel. Det er i den egenskab, at han 
indgår i en række fora, hvor lejr og 
grønne initiativer behandles og sam-
tidig skal omsættes til mere praktiske 
løsninger.

Behov for undersøgelser
Siden den danske deltagelse i KFOR 
i 1999 har der været monteret en 
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styringsenhed i en container, der kan 
regulere og styre flere generatorer, 
så kun de generatorer, der er behov 
for, er startet. Ifølge Kim Poulsen er 
denne smarte løsning set i militær 
sammenhæng ret effektiv og fremme i 
skoene. Styringsenheden giver mindre 
slid og reducerer brændstofforbruget. 

Ud over testen med de otte typer 
telte er Kim Poulsen i gang med en 
test af tre forskellige typer af genera-
torer, heriblandt en standardmodel og 
to nyere maskiner, for at finde frem til 
den mest effektive under forskellige 
belastningsforhold. 

Majoren efterlyser i den sammen-
hæng undersøgelser af forbruget 
i teltlejre: hvad der bliver brugt på 
henholdsvis el og på diesel. Som 
det er nu, ved man kun, hvad der 
bliver brugt af brændstof i alt. Når 
det mangler at blive klarlagt, hvor 
forbruget er i en lejr, er det svært at 
finde ud af, hvor store generatorer der 
er brug for, og hvor der lokalt ligger et 
uforholdsmæssigt stort forbrug med 
muligheder for besparelser. Og der 
skal målere på generatorerne, så man 
kan se, hvornår på døgnet der bliver 
brugt energi. 

Sol og vind 
Energiproduktionen ude i lejrene vil 
i lang tid fremover overvejende være 
baseret på generatorer, engang i 
fremtiden evt. suppleret med sol og 
vind. Solpaneler er et indsatsområde, 
som Kim Poulsen og hans medarbej-
dere også vil kigge nærmere på. 

- Det er en kæmpe udfordring at 
finde ud af, om vi kan anvende en civil 
teknologi som solceller. De må for ek-
sempel ikke være skrøbelige over for 
transport, for så er det ikke sikkert, 
at vi kan få dem med ud i felten i hel 
tilstand. Eller hvis de bliver matte i 
overfladen efter en sandstorm, kan de 
måske ikke anvendes i ørkenområder. 
Og kan et panel stadig fungere, hvis 
der bliver skudt hul i en mindre del af 
det. Vi skal have lavet en del tekniske 
undersøgelser. Jeg tror på, at der 
kommer en løsning, men generatorer-
ne kan vi ikke undvære, fastslår Kim 
Poulsen.

Trods udfordringerne ser han et 
potentiale i både sol og vind som et 
supplement. 

- Hvis det kan lykkes at reducere 
brændstofforbruget til det halve, frigør 
det en stor del transport. Det vil kunne 
spare både penge og menneskeliv, 
siger Kim Poulsen med henvisning 
til Afghanistan, hvor der var mange 
overfald på logistiske konvojer.

I Afghanistan blev en stor del af 
ressourcerne sendt direkte ud i den 
blå luft. For at bringe en liter diese-
lolie ud til soldaterne, brugte man 
syv liter på transporten, vurderer 
danske og britiske militærkilder. Af 
sikkerhedshensyn måtte en tankvogn 
med brændstof have følge af flere 
kampvogne, der hver blot kører få 
hundrede meter på en liter diesel. De 
NATO-ledede styrker anvendte på et 
tidspunkt fire millioner liter brændstof 
dagligt svarende til indholdet af mere 



Nr. 5- 2015    11    

end 100 tankvogne, som skulle frem 
under uvejsomme forhold, og hvor der 
var klankrigere og vejsidebomber, som 
kunne være skjult overalt.

På Kim Poulsen liste over vedvarende 
energikilder, som han gerne vil un-
dersøge nærmere, er også vindenergi. 
Også her er der udfordringer: der skal 
være et fundament, de støjer, og man 
skal op i højden, hvorved de kan blive et 
punkt, som fjenden kan bruge til at ori-
entere sig og skyde efter. Derimod ser 
han et større potentiale i en vindturbi-
ne, der er en meget mindre type mølle.

Solfangere til produktion af varmt 
vand vil han også gerne kigge nærmere 
på. Ligeså anvendelsen af kraft-var-
me-tanke, hvor afbrænding af affald 
bliver omsat til både el og varme på 
samme vis som i mange civile fjernvar-
meværker. Men sådan en løsning giver 
imidlertid først rigtig mening i meget 
store lejre, idet der er store etable-
ringsomkostninger, og anlæggene 
kræver en stabil forsyning af brændbart 
affald. Dansk Teknologisk Institut ser 
på alternativer med f.eks. biogasforsy-
ning. Her ser det ud til, at en lejr skal 
være på omkring 5.000 mand, før det 
giver mening.

Fælles standarder
Kim Poulsen ser gerne, at der i 
NATO-sammenhæng skabes nogle 
fælles standarder à la det danske 
bygningsreglement og energimærkning 
af hårde hvidevarer, hvor der sættes 
krav til et minimeret energiforbrug i 
Forsvaret.

- Den tanke forsøger jeg at sælge 
ved enhver lejlighed. Det giver god 
mening, uanset om man anskuer det 
fra en miljømæssig, økonomisk eller 
operativ tankegang. Miljø er en fast del 
af en dansk tankegang. Økonomisk kan 
der spares penge, hvilket giver billi-
gere missioner og potentielt penge til 
materiel frem for brændstof. Operativt 
betyder et reduceret forbrug behov for 
mindre transport af brændstof, hvilket 
mindsker opgaver for de militære en-
heder til transport, eskorte og sikring, 
opsummerer majoren. 

Han tilføjer, at fælles standarder vil 
gøre det nemmere at sammenligne 
forskellige produkter, f.eks. forholdet 
mellem pris og driftsomkostninger, 
samtidig med at producenterne påvir-
kes til at designe energirigtige løsnin-
ger.
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Ved brændstofcontainere m.v. 

Kaptajn John Mellerup, Trænregimentet, 
Aalborg Kaserner. 
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Miljøarbejdet  
skal ud i de  
yderste geledder

I godt et års tid har kaptajn John Mellerup 
siddet med i Miljøkomitéens arbejde 
på Aalborg Kaserner, som siden 2012 
sammen med Almegårds Kaserne på 
Bornholm har været med i ”Projekt Grønne 
Etablissementer”, der er et pilotprojekt, 
der skal gøre Forsvaret mere miljøvenligt. 
Som officer i 2. LOGBTN repræsenterer han 
250 ud af kasernens godt 2.000 ansatte.

TEKST: JOURNALIST BIRGIT SØES RASMUSSEN
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Miljøkomitéen har 17 medlemmer, 
som repræsenterer alle kasernens 
enheder, fra bataljoner til værksteder, 
kontorer, kantine og rengøring, på 
ledelsesniveau. Komitéen mødes halv-
årligt til en drøftelse af nye tiltag samt 
en fortløbende evaluering af, hvordan 
eksisterende systemer fungerer og 
evt. kan forbedres. Som John Mellerup 
forklarer, er én af komitéens vigtigste 
opgaver at få sat spot på miljøområdet 
og bringe fokus helt ud i de yderste 
geledder, så alle kender den over-
ordnede politik for miljøområdet, og 
hvordan forskrifterne skal udmøntes i 
praksis. Ellers risikerer de gode tiltag 
at løbe ud i sandet.

- Indtil en ny vane er indarbejdet, 
skal man regelmæssigt have fokus 
på området. Og det skal være nemt 
at gøre tingene på nye måder, ellers 
kommer det ikke til at fungere. Med 
hensyn til affaldshåndtering kan det 
f.eks. handle om noget så simpelt 

som, at vi har de rigtige containere, 
og at der er nok af dem. Overordnet 
gælder det om at sætte tingene i 
system, så alle ikke skal opfinde den 
dybe tallerken hele tiden, siger John 
Mellerup.

Aalborg Kaserner har spot på 
miljøområdet hele raden rundt, fra 
affaldssortering, grønne indkøb, grøn 
it, miljøvenligt produceret inventar 
til naturbeskyttelse og reducering 
af støj på øvelsesområderne. Målet 
for affaldssorteringen er f.eks., at 40 
procent skal kunne genanvendes. Et 
andet stort fokusområde er forbruget 
af el, vand og varme, hvor ambitionen 
er at nedbringe varmeforbruget med 
50 procent over en femårig periode 
fra 2012-17, mens man satser på at 
reducere vand- og elforbruget med 30 
procent i samme periode. 

Opsamling af idéer
John Mellerup forklarer, at miljøtiltag 

ofte er et spørgsmål om at hanke op 
i allerede kendte procedurer. Som et 
eksempel herpå nævner han spild af 
brændstof. Når det skal transporte-
res med ud på en øvelse, foregår det 
i tankanlæg indbygget i containere, 
som transporteres på lastbiler. Når 
der sker spildskader under en øvelse, 
bliver der ryddet op, og der arbejdes 
p.t. med at få indført faste procedurer 
omkring, hvordan det skal meldes 
videre, så at man på længere sigt kan 
få klarlagt, hvilke fejl der ofte finder 
sted. Hidtil er meldingen udelukkende 
sket i relation til at få gennemført den 
øjeblikkelige oprydning og evt. erstat-
ningsudbetaling til lodsejeren. Tanken 
er, at meldingerne systematisk skal 
gå videre i miljøledelsessystemet. 
Hvor vidt det skal foregå skriftligt eller 
via den smartphone, alle alligevel har 
i lommen, er ikke besluttet. Den idé 
ligger på tegnebrættet, klar til videre 
behandling, når Miljøkomitéen holder 
møde næste gang.

Denne idé er opstået lokalt i kaptaj-
nens bataljon, for som han forklarer, 
er der meget materiel, som udeluk-
kende bruges lokalt. Men hvad enten 
de lyse idéer har begrænset anven-
delse eller er af mere almen karaktér, 
som gør, at de kan bruges mange 
steder, er det op til John Mellerup at 
opsnappe dem og få dem bragt videre 
til Miljøkomitéen, hvorfra de efterføl-
gende kan spredes som ringe i vandet.

- Det handler også om at opsam-
le ideer fra folk, som går derude og 
tænker på, hvad man kan gøre for at 
spare energi. Komitéen får kendskab 
til mange små problemer, som vi kan 
samle op på og finde frem til en løs-
ning på, fortæller han.

At tænke miljøet ind har endvidere 
at gøre med at komme med forslag 
til fornuftige miljøinvesteringer. John 
Mellerup har således påpeget behovet 
for flere asfalterede p-områder på 
kaserneområdet, så man undgår, at 
folk, som skal fylde benzin og diesel 
på køretøjerne, ved et uheld får spildt 
brændstof ud på græsarealer. Det 
er vigtigt at undgå, idet kasernen er 
placeret ovenpå Aalborg kommunes 
drikkevandsreservoir.

Projekt Grønne Etablissementer for-
ventes at betyde investeringer for ca. 
100 - 150 mio. kr. på Aalborg Kaserner. 
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Grønne planer for de grå skibe
Gammeldags sund fornuft i kombination med et nyt 
planlægningsredskab skal nedbringe brændstofforbruget 
ombord på søværnets skibe. Fregatten PETER WILLEMOES 
er godt på vej til at opfylde målsætningen om en reduktion 
på mellem fem og ti procent.

Der er tre områder, som komman-
dørkaptajn Kristian Haumann altid har 
i baghovedet, når han er ombord på 
PETER WILLEMOES, nemlig de opera-
tive, de økonomiske og de miljømæs-
sige hensyn. 

- Men når det virkelig gælder, 
bruger man den mængde brændstof, 
der skal til. For de operative opgaver 
har naturligvis første prioritet, siger 
skibschefen.

I jagten på energioptimering er 
søværnets skibe overgået til at følge 
detaljeret med i energiforbruget. 
Eksempelvis er der udarbejdet en så-
kaldt energimanagementplan baseret 
blandt andet på erfaringer fra et civilt 
klassifikationsselskab. Eksperter har 
undersøgt, hvordan fartøjerne bliver 
drevet for at hjælpe med at finde ud af, 
hvor der er noget at hente. På bag-
grund heraf er der lavet planer for en 
mere effektiv energianvendelse. 

Managementplanen for PETER WIL-
LEMOES er skematisk og overskueligt 
opstillet med målsætning, implemen-
tering og ansvarlig person. Heraf ses, 
at mandskabet bl.a. skal have fokus 
på områder som motorkraft og fart, 
vejrforhold samt strømforbruget, når 
skibet ligger ved kaj.

- Det er godt at have en overordnet 
plan. For et krigsskib kan sejles på rig-
tig mange forskellige måder. Jo mere 
brændstof jeg bruger, jo oftere skal jeg 
til en ’tankstation’ for at få nye forsy-
ninger. Det tager tid, hvilket kan være 
et problem under operationer, idet 
man ikke kan være i aktion, så længe 
tankningen varer, og endda eventuelt 
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må forlade operationsområdet for at 
tanke op, forklarer Kristian Haumann. 

Nøje planlægning
Af planen fremgår, hvordan sej-
ladserne skal planlægges. At man 
ikke sejler med flere maskiner end 
nødvendigt for at løse opgaven, at man 
sejler på de rigtige dybder, helst over 
30-40 meter hvis muligt, når man skal 
sejle stærkt. Jo mere vand under kø-
len, jo mindre er brændstofforbruget. 
Den ansvarlige for planlægningen skal 
ligeledes tage højde for dårligt vejr og 
så vidt muligt forsøge at sejle udenom. 
På de længere stræk – eksempelvis 
over Atlanten – er der tæt kontakt til 
DMI, som kan komme med forslag til 
den mest hensigtsmæssige rute uden 
om et uvejr. Og endelig skal turen 
planlægges efter den kortest muli-
ge rute. Alt sammen for at spare på 
brændstoffet, både af hensyn til mil-
jøet og økonomien. Med plads til ca. 
850 kubikmeter i PETER WILLEMOES 
store tanke er der mulighed for gode 
besparelser ved et reduceret forbrug. 

I skrivende stund er fregatten på 
værft, bl.a. for at få ny maling under 
bunden. På forsøgsbasis bruger man 
en miljøvenlig maling på et ca. 40 
kvadratmeter stort areal. Viser den 
miljøvenlige variant sig at være lige så 
effektiv som den gamle type maling, 
vil den fremover blive brugt. En ren 
bund er med til at holde brændstoffor-
bruget nede.

Også når skibet ligger ved kaj, er 
der fokus på miljø og økonomi, og der 
bliver slukket for computere, andre 

elektriske apparater og lys. Systemer, 
som der skal være konstant spæn-
ding eller køling på, står naturligvis 
tændte. Ved kaj får man så vidt muligt 
strøm fra land, fordi den som oftest er 
mere effektivt produceret og dermed 
også billigere end fregattens egen 
generatorfremstillede elektricitet.

Planer alene gør det ikke, en lige 
så vigtig komponent i den grønne 
sags tjeneste er omtanke og almin-
delig sund fornuft. Ligesom når man 
derhjemme husker at slukke for 
lyset og kører bilen til eftersyn med 
jævne mellemrum, forklarer Kristian 
Haumann med en tilføjelse om, at han 
som ansat i søværnet altid har forsøgt 
ikke at bruge mere brændstof end 
højst nødvendigt.

Nye vaner
”Plan for effektiv energianvendelse” 
blev indført i marts 2014 på Fregatten 
PETER WILLEMOES. De nye grønne 
tiltag har betydet, at den 117 mand 
store besætning på visse områder har 
skullet ændre vaner og lære sig en 
ny adfærd. Det kan være svært, men 
ifølge skibschefen er det gået nogen-
lunde smertefrit.

- Planen er en god rettesnor, som 
besætningen ret hurtigt har fået ind 
på rygraden, ligesom det tydeligt 
fremgår, hvem der er ansvarlig for 
hvad. Desuden er vi i søværnet vant 
til ændringer og udvikling for at sikre, 
at vores skibe bliver anvendt operativt 
optimalt. Forandring er således en 
naturlig ting for besætningen, siger 
Kristian Haumann.
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Hele besætningen har i øvrigt været 
på en halvanden måned lang træning 
i England tidligere på året for at lære 
om smartere og mere effektive pro-
cedurer både på det operative og det 
tekniske område. Også her handler 
det i høj grad om at være i stand til at 
ændre vaner.

Kristian Haumann har været skibs-
chef siden 2010. Det første år ombord 
på støtteskibet ABSALON, hvorefter 
han skiftede til PETER WILLEMOES. 
De to skibe er omtrent lige store, men 
da PETER WILLEMOES er bygget til 
at kunne løse kampopgaver i øverste 
ende at konfliktspektret og derfor har 
en del mere udstyr ombord end støtte-

skibet Absalon, er der energimæssigt 
lidt mere at hente hos fregatten ved 
miljørigtig sejlads.

Sejler 200 dage om året
Kristian Haumann er optimistisk med 
hensyn til at spare mellem fem og ti 
procent på brændstofforbruget, selv 
om der endnu ikke er lavet en endelig 
opgørelse. 

- Vi er tæt på at kunne sige, at 
det når vi. Indikatorerne peger i den 
rigtige retning, men regnestykket er 
kompliceret, da der er mange fakto-
rer, der indgår; alt lige fra opgavetype 
over vejr og vind til farvandsgeografi. 
Direkte sammenligning og dermed en 

Kommandørkaptajn Kristian Haumann, chef på PETER WILLEMOES.

opgørelse med to streger under facit 
er derfor ikke helt ligetil. Forvent-
ningen er dog, at vi med udgangen af 
2016 kan lave en egentlig kvalificeret 
opgørelse, siger Kristian Haumann.  

Som skibschef har han bl.a. delta-
get i piratjagt ud for Somalia og været 
med til at fragte kemiske kampstoffer 
fra Syrien.

I et typisk år er PETER WILLEMOES 
til søs 120-140 dage, men det svin-
ger en del afhængig af opgaverne. I 
perioder med særlig høj aktivitet, som 
eksempelvis de sidste to år, kan be-
sætningen være af sted i op mod 200 
dage om året.
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Miljøvenlige løsninger 
med ud på missionerne 
Ny teknologi gør, at Beredskabsstyrelsen for alvor er kommet 
med på den grønne linje. ”Grønt lejrkoncept” med inddragelse af 
miljøvenlige energikilder samt håndtering af affald og spildevand 
er en indarbejdet del af de internationale missioner. 

Nyudviklede el-artikler sluger ofte 
mindre strøm end ældre produkter. 
El-forbruget stiger alligevel, fordi vi 
anskaffer os flere og flere el-drevne 
ting. Udviklingen ses ikke kun i private 
hjem. I Beredskabsstyrelsen kender 
man også problematikken. Forbruget 
til bl.a. det udsendte mandskabs kom-
munikationsudstyr som satellittelefon, 
pc, mobiltelefon, tablet o.s.v trækker 
ekstra strøm. Hertil kommer behovet 
for velfærdselementer på længereva-
rende missioner, der kræver et stort 
køkken, der kan bespise mange, samt 
motionsudstyr, TV o.s.v. El-forbruget 
er stigende, og derfor er Beredskabs-
styrelsen på udkig efter endnu smar-
tere løsninger end dem, man allerede 
har. Det fortæller sektionsleder Brian 
Thøste Christensen fra Beredskabs-
styrelsen i Herning. Han er næstkom-
manderende på Logistikcentret for 
materiel og international indsats.

- Hjertet i indsatsen er opgaver i 
missionen. Det handler om at hjælpe 
mennesker i nød. Derfor har vi indtil 
de seneste par år, hvor vi er begyndt 
at få mere fokus på miljøvenlige løs-
ninger, ikke været så optaget af den 
del. Og vores missioner er ofte også 
øjeblikkelige og forholdsvis kortvarige 

TEKST: JOURNALIST BIRGIT SØES RASMUSSEN
FOTOS: LARS RØNBØG

af få ugers eller måneders varighed. 
Men nu muliggør teknologien, at vi 
kan være mere grønne, siger sek-
tionslederen og tilføjer, at det altid 
har ligget styrelsen på sinde ikke at 
forurene ved f.eks. at efterlade store 
affaldsmængder.

Solenergi
Nye solcellebaserede anlæg betyder, 
at styrelsens såkaldt lette lejre i stor 
udstrækning kan være selvforsy-
nende med el - og hvis ikke, kan de 
suppleres med moderne og effektive 
generatorer. Let lejr-konceptet brugte 
man f.eks. ved indsatsen i Nepal i maj 
måned, hvor landet blev ramt af et 
voldsomt jordskælv og havde brug for 
hurtig hjælp. Beredskabsstyrelsen, 
som var til stede straks efter katastro-
fen og nogle uger frem, bidrog med 
eksperter og ledelses- og kommu-
nikationsstøtte for FN og EU samt 
indkvartering i let lejr.

Såvel let- som tung lejr-konceptet 
står pakket i moduler på lageret i 
Herning, klar til udsendelse i løbet 
af max. 12 timer, når det skal gå 
rigtig hurtigt. Let lejr til Nepal inde-
holdt bl.a. IT-modul, mens tung lejr, 
der blev brugt ved Ebola-indsatsen i 

Sierra Leone i syv måneder fra juni 
2014, er en noget større lejrtype, hvor 
varigheden også gør, at miljørigtige 
løsninger har en højere prioritet. Tung 
lejr i Sierra Leone var bl.a. udstyret 
med et stort udstyr til vandrensning, 
eget forbrændingsanlæg til bort-
skaffelse af farligt affald og en fuldt 
udstyret medicinsk støtteenhed. 

Solcelleløsninger med større kapa-
citet står højt på Brian Thøste Chri-
stensens ønskeseddel. Han har kig på 
en løsning fra et tysk firma, som har 
udviklet et anlæg, hvor generatoren 
automatisk slår om til solcelleenergi, 
når der er nok lysindstråling. Bered-
skabsstyrelsen har haft folk på kursus 
i Tyskland for at se, hvad teknikken, 
der stadig er i sin vorden, kan bidrage 
med. Men ny teknik er dyr, og i en tid, 
hvor styrelsen er pålagt besparelser 
på i alt 125 mio. kr. frem til 2017, skal 
der prioriteres benhårdt. 

Brian Thøste Christensen ser på 
længere sigt også et stort potentiale i 
vindenergi, hvor han og logistikcentret 
er på jagt efter små transportable 
vindmøller. De skal helst ingenting 
fylde, de skal veje så lidt som muligt 
og samtidig være top-effektive, og en-
delig skal de helst heller intet koste!
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Brian Thøste Christensen fremviser Beredskabsstyrelsens udstyr fra ”Let lejr”. Primært vises solceller og batterier til disse 
samt projektører, der kan køre på de batterier, som bliver ladet op v.hj.a. solceller.

Billederne fra teltet skal 
illustrere, at BRS kører 
kommandocentral for ind-
satsen fra et telt, der også 
drives af de solcelle-op-
ladede batterier. Både 
computer og minipro-
jektor kører derfra, men 
også lys i form af strips 
med LED pærer i, drives 
af disse batterier.
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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.

Den rette balance
Økonomiske såvel som miljømæssige 
hensyn spiller en rolle i grøn-lejr-kon-
ceptets strategi, der også har fokus 
på at bruge mindst mulig brændstof. 
Bortskaffelse af affald og spilde-
vand indgår ligeledes. I Sierra Leone 
medbragte man som nævnt selv et 
mobilt forbrændingsanlæg, hvilket 
ikke mindst er vigtigt ved smitsomme 
sygdomsudbrud. I det miljøvenlige 
lejrkoncept ligger også, at man træffer 
aftale med lokale myndigheder om 
bortskaffelse af affald. Beredskabs-
styrelsen er i gang med at udarbejde 
et sæt retningslinjer for det udsendte 
mandskabs håndtering af spildevand 
og affald.

Ved udsendelser gælder det om at 
finde den rette balance mellem på den 
ene side service til de udsendte og på 
den anden side en adfærd præget af 
omtanke for miljøet. Lidt af et para-
doks, mener Brian Thøste Christen-
sen. Det stigende el-forbrug i Sierra 
Leone forsøgte man at kompensere 
for ved at benytte sig af sparepærer og 
andet lavtforbrugende udstyr, hvor det 
lod sig gøre.

Brian Thøste Christensen har en ba-
chelor i idræt og biologi samt en ma-
steruddannelse i offentlig ledelse fra 
Aarhus Universitet, og miljøarbejdet 
ligger i naturlig forlængelse af natu-
rinteressen. Han er den første officer 
uddannet efter Beredskabsstyrelsens 
ordning fra 1998, der kombinerer en 
civil bachelor med faglige kurser på 
styrelsens egen lederuddannelse. Han 
har rang af sektionsleder svarende til 
kaptajn. 

STYRING AF MILJØPLANEN (BEREDSKABSSTYRELSEN)

Projektøren drives fra et batteri, som er 
solcelle-opladet. Hver lampe i projektøren 
forbruger kun 1 watt.



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 er-
farne rådgivere og få en attraktiv 
forsikringsløsning, der passer til 
dine behov.

HOD har forlænget og forbedret aftalen med Tryg så den 
nu er endnu mere attraktiv for foreningens medlemmer.

Flyt dine forsikringer til Tryg - ny 
forbedret aftale

Prisen på 
bilforsikring er 

nedsat med 

10%
(nyeste bilprodukt)

Ring nu på
70 33 25 25
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Nu er hele’familien’ 
samlet igen

Jeg besøger den 45-årige oberst 
Anders Rex med pilotnavnet ERA, 
som blev chef for Fighter Wing 
Skrydstrup for en måned siden.

Vi har lige sat os med et par kopper 
frisk kaffe, da luften over bygningen 
rystes af et par larmende F16-fly, 
som letter for at udføre dagens andet 
”pass”.

- Jeg elsker den lyd, griner ERA og 
glæder sig over, hvordan hele syste-
met har løst opgaven med at få flyene 
i luften:

- Det er en af mine daglige positive 
oplevelser. Mens vi har siddet her og 
talt sammen, har alle ”tandhjulene” 
fungeret: Lige fra flymekanikernes 
forberedelser, meteorologernes brie-
fing til piloterne, operationsafdelin-
gens planlægning samt tårnets folk, 
tankfolkene, der fylder brændstof på 
flyene, til klarmelderen, som står der, 
ind til take off.

ERA ser ikke sig selv som udeluk-
kende administrator af Fighterwingen, 
men også som operativ chef. Figh-
terwingen, som tæller 682 medarbej-
dere, flest militære, har følgende tre 
”afdelinger”, nemlig Wing Group med 
67 medarbejdere, Operations Group 
med 178 medarbejdere og Logistics 
Group med 427 medarbejdere. Hertil 

kommer Flysikkerhedselementet, 
som sorterer direkte under chefen.

- Lige som på andre tjenestesteder, 
hvor der er et FLYSIK-element, skal 
medarbejderne kunne henvende sig 
direkte til chefen, siger ERA.

- Med vores to eskadriller, Eskadril-
le 727 og Eskadrille 730, løser vi både 
nationale og internationale opga-
ver. Aktuelt er vores opgave i Island 
afsluttet, og i sidste uge kom flyene 
fra begge eskadriller samt mandskab 
hjem. I Island støttede vi med afvis-
ningsberedskab og territorieovervåg-
ning.

I næste uge vender de syv F16-fly, 
som har været udstationeret på Ah-
med Al Jaber Airbase i Kuwait siden 
oktober 2014, hjem til Danmark. Her 
har de deltaget i Operation Inherent 
Resolve og støttet kampen mod Isla-
misk Stat (IS) i Irak. Hjemtagningen 
sker med deltagelse af et C130-fly og 
et chartret civilt passagerfly.

De to chefroller
I sin funktion som chef for Fighter 
Wing Skrydstrup udfylder Anders Rex 
rollerne som både operativ chef og 
administrativ chef.

Umiddelbart før jobbet som chef for 
Fighter Wing Skrydstrup var han i en 
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operativ stilling som chef for “Mission 
and Target Approval Authority” under 
flyvevåbnets mission i Irak i 2014 – 
2015.

- Ofte er det et krav, at man kan 
udfylde begge roller, siger ERA, som 
var ”Red Card Holder” i Operation In-
herent Resolve. En Red Card Holders 
opgave er at være med til at vurdere 
og analysere målene på jorden, hvor-
efter der træffes beslutning om brug 
af våben.

Anders Rex hælder mest til sin 
operative rolle i Skrydstrup, bl.a. fordi 
chefen skal være Detachment Com-
mander i en krigssituation.

- Det har været en fordel for mig, at 
jeg har været i begge funktioner, hvor 
jeg har haft job i dels stabe og dels 
operative enheder.

Forskellen på de to roller ligger 
nok mest i hastigheden fra tanke til 
handling. Som operativ er der ikke 
langt fra tanke til handling, hvorimod 
der i en stab er lang vej, fra en tanke 
formuleres, sendes op i systemet og 
bliver udført. I en stab arbejder man 
med andre værktøjer, forklarer ERA.

Købte brugte flymotorer
- Nu har politikerne jo truffet en 
beslutning om at trække F16-bidraget 

Som chef for Fighter Wing 
Skrydstrup er man både 
operativ og administrativ chef.

AF REDAKTØR HENNING LAHRMANN
FOTO: LARS RICHTER, FLYVEVÅBNETS FOTOTJENESTE
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hjem fra Kuwait. Det var min oplevel-
se, at det ville blive vanskeligt at gen-
nemføre missionen med det pres, der 
var på personellet. En forlængelse af 
missionen med et år ville have været 
meget vanskeligt at opretholde.

P.t. forventes det, at Folketinget 
beslutter, at udsende en mobil ra-
dar-enhed til Irak, som skal være et 
bidrag til opbygningen af ”luftbilledet” 
over Irak og den østlige del af Syrien.

Jeg er sikker på, at vi på et sene-
re tidspunkt - måske i andet halvår 
af 2016 – igen skal bidrage med en 
F16-mission et eller andet sted i Irak.

Nu er hele ”familien” snart samlet 
herhjemme på Skrydstrup, og vi har 
fokus på at genopbygge vores kapa-
citet. Vi skal sikre, at vi får en mere 
struktureret og rolig hverdag. Der 
skal ansættes nye piloter og i det hele 
taget ”fyldes op på hylderne” her i 
Fighter Wingen.

Anders Rex fortæller, at mens han 
for et par år siden var chef for ”Kapa-

citetsansvarlig Luft” i den daværende 
Forsvarets Materieltjeneste, købte 
Forsvaret 50 brugte F16-motorer, 
som værkstederne på Skrydstrup 
ombygger og installerer med digital 
motorkontrol. I forhold til at købe 
nye motorer sparede Forsvaret rigtig 
mange penge.

Problemet med de gamle motorer 
var, at det analoge system ikke stod 
til at reparere, og med udsættelsen af 

indkøbet af nye kampfly skal F16-flye-
ne holde frem til 2024.

Analyse af F16-kapaciteten
I øjeblikket er vi spændte og glæder 
os til, at der kommer en beslutning 
om, hvilket fly man beslutter at an-
skaffe sig.

I mellemtiden har Fighter Wingen 
leveret folk og arbejdskraft til at ud-
arbejde materiale til de konsulenter, 

- Lige som på andre 
tjenestesteder, hvor der er 

et FLYSIK-element, skal 
medarbejderne kunne henvende 

sig direkte til chefen. 
Oberst Anders Rex

- Med vores to eskadriller, Eskadrille 727 og Eskadrille 730, løser vi både nationale og internationale opgaver, siger ERA.
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- Det har været en fordel for mig, at jeg har 
været i begge funktioner, hvor jeg har haft job i 

dels stabe og dels operative enheder. 
Oberst Anders Rex

der laver en analyserapport om den 
nuværende kampfly-kapacitet.

- Vi har brugt mange ressourcer på 
at levere materialer til analysen, siger 
ERA, som fremhæver, at de danske 
F16-eskadriller er NATO’s måske 
mest omkostningseffektive.

ERA blev F16-pilot på Flyvestation 
Skrydstrup i 1998. Gennem årene 
har han haft vekslende tjeneste som 
henholdsvis kamppilot samt admini-
strator og chef i stabe. I årene 2007 
– 2009 var han chef for Projektkontor 
Nyt Kampfly.

Hans seneste flyvning i et F16-fly 
var i september 2011, da han fløj et 
fly hjem fra den italienske Sigonel-
la-base på Sicilien efter afslutningen 

af ”Operation Unified Protector”, som 
støttede befolkningens kamp mod 
Gadaffis regime i Libyen.

Han holder sin pilotstatus ved lige 
ved jævnligt at flyve i et T17 Saab Sup-
porter - et fly, der bruges til trænings- 
og transportopgaver.

- Jeg glæder mig til, at Fighter 
Wing Skrydstrup skal være vært for 
næste års ”Danish Air Show” den 19. 
juni 2016. Denne gang har vi sammen 
med andre myndigheder stort fokus 
på de trafikale problemer på lande-
vejene, når mange tusinde familier 
og flyinteresserede ønsker at komme 
ud til flyvestationen, de fleste i biler, 
fortæller oberst Anders Rex.

- Meget peger på, at vi skal udsendes 
igen. Flyene skal efterses og piloterne 
skal trænes op, sagde chefen for Fighter 
Wing Skrydstrup oberst Anders Rex ved 
hjemkomsten af team 7. 
Foto: Jan Kjær FWSKP.
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Psykisk arbejdsmiljø 
– gælder det også officerer?
Artiklen er en sammenskrivning af nogle af resultaterne fra 
HOD’s arbejdsmiljø- og stress-undersøgelser.

AF KONSULENT CARL HENNING G. JOHNSEN, HOD 



I løbet af 2014 organiserede Aka-
demikerne (tidligere Akademikernes 
Centralorganisation, AC) en omfatten-
de undersøgelse af arbejdsmiljøet for 
akademikere såvel i det offentlige som 
i det private.

Som resultat af arbejdet udkom der 
i foråret 2015 en stor rapport om em-

net, og HOD har fået lavet to særkørs-
ler af resultaterne for de medvirkende 
officerer, én om officerers psykiske 
arbejdsmiljø og én specifikt om office-
rernes stress. Begge baseret på svar 
fra 775 officerer, der har medvirket 
i undersøgelsen, der i alt omfattede 
28.000 akademikere.

Rapporten om officerers psykiske 
arbejdsmiljø
Samlet set oplever 43 pct. af officerer-
ne, at de har et godt psykisk arbejds-
miljø. Det er lidt lavere end akademi-
kerne generelt, hvor tallet er 48 pct.

2

1 Stort set samme forskel er der i opfattelsen 
mellem kvindelige og mandlige officerer, 
hvor tallene er henholdsvis 47 og 43 pct. 
Det, der er bemærkelsesværdigt her, er, at 
det er det omvendte billede af opfattelsen 
hos akademikerne generelt, hvor tallene er 
henholdsvis 44 og 54 pct.

Den følgende tabel (2) er interessant 
grundet det store dyk, oplevelsen af et godt 
psykisk arbejdsmiljø tager for officererne 
i springet mellem alderen op til 30 år og 
derover. Hvad er det, der sker her?

Hænger det sammen med  
– som det vises senere i 
denne artikel – , at oplevel-
sen af stress stiger markant 
ved aldersgruppen 30 – 44 
år? Under alle omstændig-
heder er det et område, der 
bør undersøges nærmere.

I spørgsmålet om, hvad der 
er med til at skabe, og hvad 
der kan forbedre det psy-
kiske arbejdsmiljø, tegner 
der sig et par interessante 
tendenser.

Er der et godt psykisk arbejdsmiljø 
på din nuværende arbejdsplads?

Er der et godt psykisk 
arbejdsmiljø på din nuværende 
arbejdsplads? Yngre end 30 år 30 - 44 år 45 - 59 år

 HOD AC

I meget høj grad  5 % 10 %

I høj grad  38 % 38 %

I nogen grad  42 % 38 %

I lav grad  13 % 11 %

I meget lav grad/slet ikke  2 % 3 %

I meget høj grad 5 % 5 % 6 %

I høj grad 53 % 38 % 37 %

I nogen grad 33 % 42 % 43 %

I lav grad 10 % 12 % 13 %

I meget lav grad/slet ikke 0 % 3 % 2 %
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3

4

For det første viser undersøgelsen her nøjagtigt det samme som HOD’s senere undersøgelser vedrørende tilfredshed: 
at bedre rum for ledelse er et væsentligt aspekt, der bør tages hånd om. Og for det andet, at det ikke er hverken antallet 
eller arten af opgaver, der som faktor vil tilføre noget signifikant i relation til bedring af det psykiske arbejdsmiljø. Det 
samme viser såvel Forsvarets HR-målinger som HOD’s egne undersøgelser på området.

For lidt arbejde giver et dårligere psykisk arbejdsmiljø
Når talen er om produktivitet og kvalitet i arbejdet, er der en smule forskel mellem officerer og akademikere generelt:

Opgavernes art ændrer ikke på det psykiske arbejdsmiljø

Da der er tale om selvoplevet produktivitet, kan ovenstående tabeltal udledes som, at akademikere generelt 
bare er bedre end officerer. Men rigtigst er det måske, at officerer er ret selvkritiske…

I hvilken grad ville følgende faktorer medvirke 
til at forbedre dit psykiske arbejdsmiljø?

I høj I nogen I lav grad/ Ved ikke/ 
grad grad slet ikke ikke relevant

Bedre ledelse 47 % 36 % 14 % 3 % 1

Mere tid til kerneopgaven 40 % 39 % 19 % 2 % 3

Prioritering af et godt psykisk 
arbejdsmiljø hos ledelsen 33 % 52 % 11 % 3 % 2

Få en tilpas/velafgrænset arbejdsmængde 32 % 44 % 22 % 2 % 4

Mere tid til innovation og vidensdeling 31 % 49 % 19 % 2 % 6

Bedre stemning på arbejdspladsen 29 % 44 % 23 % 4 % 7

Mere tillid og anerkendelse fra 
nærmeste leder 27 % 42 % 27 % 3 % 5

Større fleksibilitet i forhold til 
planlægning af arbejdstid/-opgaver 21 % 39 % 35 % 5 % 13

Flere spændende arbejdsopgaver 18 % 37 % 39 % 7 % 14

At få aftalt sociale spilleregler/leveregler 
på arbejdspladsen 17 % 44 % 33 % 6 % 11

Hjælp til prioritering af opgaver fra 
nærmeste leder 16 % 39 % 40 % 4 % 10

Mere viden om psykisk arbejdsmiljø hos 
min nærmeste leder 15 % 38 % 40 % 7 % 8

Bedre samarbejde med kollegaer 13 % 43 % 37 % 7 % 9

Kompetencer inden for konflikthåndtering/
mediation på arbejdspladsen 12 % 42 % 38 % 8 % 12

Har du et godt psykisk arbejdsmiljø

Den gennemsnitlige produktivitet
I meget lav grad/ I lav grad I nogen grad I høj grad I meget 
slet ikke     høj grad

HOD 5,3 7,1 8,1 8,6 8,8

AC 6,8 7,5 8,4 8,8 9,3

HOD’S UNDERSØGELSE

Akademikernes 
rækkefølge
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5

6

7

Om arbejdsmængden i sig 
selv giver problemer er 
et åbent spørgsmål, men 
interessant er det, at en for 
lille arbejdsmængde faktisk 
opleves at give et ringere 
psykisk arbejdsmiljø end en, 
der er for høj. Det kan ses af 
figur 5.

Kan det heraf udledes, at 
der er noget om det gamle 
ordsprog om, at ”lediggang 
er roden til alt ondt”?

Som kommentar til de 
problemer, Forsvaret står 
overfor i relation til vigende 
tilfredshed blandt medar-
bejderne, er det værd at 
bemærke figur 6, der klart 
viser, at det psykiske ar-
bejdsmiljø bliver dårligere, 
når man ikke får mulighed 
for at anvende sine faglige 
kompetencer:

Mulighed for efter- og videreuddannelse?
Et emne, der også fylder meget i HR-målinger m.v., er spørgsmålet om videre- og efteruddannelse. Akademikernes 
undersøgelse viser også her klart, at muligheden for relevant efter- og videreuddannelse vurderes meget lavt, hvilket 
igen medfører en meget lav grad af oplevet godt psykisk arbejdsmiljø:
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Har du mulighed for relevant efter- 
og videreuddannelse?

 HOD AC

I meget høj grad 6 % 11 %

I høj grad 24 % 27 %

I nogen grad 41 % 37 %

I lav grad 21 % 18 %

I meget lav grad/slet ikke 8 % 7 %
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8

9

10

Fokus på det psykiske arbejdsmiljø
Ledelse er oftest en stor del af officerernes hverdag. At der så ikke er tilstrækkeligt fokus på det psykiske 
arbejdsmiljø i forhold til rollen som leder er bare ikke godt nok. Det bør vægtes langt højere:

Officerernes stress, Undersøgelse 2015
Den tidligere udgivne rapport om officerers stress viser, som også tidligere HOD-undersøgelser, at den største 
stress-oplevelse findes hos de yngre officerer. Især oplever gruppen af 30-44-årige officerer en stresset hverdag. Og 
det er vel egentlig meget naturligt, da det er i denne periode, Forsvaret stiller allerstørst krav til dem om udvikling, 
uddannelse og karriere – samtidig med at familien etableres med bolig og børn. Alt i alt et stort krydspres, som med 
fordel kan ændres. Især kan arbejdspresset på børnefamilier – med de nutidige rollefordelinger i samlivet – til tider 
opleves voldsomt, især hos officerer med hjemmeboende børn under syv år. 

Ovenstående understøttes 
af andre HOD-undersøgel-
ser, hvoraf det fremgår, 
at yngre officerer i mindre 
grad end ældre er lønfø-
rende i deres parforhold, 
hvilket igen er med til at 
lægge pres på officererne i 
forhold til karriere m.v.

HOD’S UNDERSØGELSE
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På min arbejdsplads er der fokus på mit 
psykiske arbejdsmiljø som leder

 HOD AC

I meget høj grad 4 % 6 %

I høj grad 19 % 24 %

I nogen grad 41 % 35 %

I lav grad 25 % 24 %

I meget lav grad/slet ikke 11 % 12 %

Vil du beskrive dig selv som 
stresset i hverdagen?

Yngre end 30 - 44 år 45 - 59 år 60 år
30 år   eller ældre

I meget høj grad 0 % 2 % 2 % -

I høj grad 8 % 10 % 6 % -

I nogen grad 35 % 36 % 30 % -

I lav grad 43 % 38 % 44 % -

I meget lav grad/slet ikke 15 % 14 % 18 % -
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11

Behov for Forsvarets indsats
Endelig viser rapporten også, at officererne mindre end øvrige akademikere oplever at have mulighed 
for at udføre arbejdsopgaverne med en forsvarlig faglig kvalitet. For det første stresser det voldsomt hos 
fagligt stolte grupper som officerer, og for det andet udgør det en virkelig stor stressfaktor i hverdagen. 
Og for det tredje var netop dette punkt medvirkende til en større officersflugt for nogle år siden – lige som 
det er tilfældet i dag. Forsvaret skal simpelthen sætte ind på dette punkt!

Samlet set er officerernes 
psykiske arbejdsmiljø 
ikke markant ringere end 
akademikernes generelt, 
men der er alligevel områder, 
der med fordel kan dyrkes 
med henblik på at forbedre 
det oplevede arbejdsmiljø og 
modvirke den stress, der også 
koster Forsvaret (men især 
officererne, der rammes af den) 
dyrt.

I øvrigt viser rapporten, at der er 
meget stor lighed mellem office-
rernes og øvrige akademikeres 
oplevelse af stress, herunder at 
ledelse har en kolossal virk-
ning på stressoplevelsen. Ikke 
overraskende viser rapporten, at 
medarbejdernes oplevelse af at 
have en stresset hverdag hæn-
ger direkte sammen med, om 
lederen er fagligt klædt på til at 
håndtere problemer med stress 
og psykisk arbejdsmiljø generelt.

Læs HOD’s rapporter på hjemmesiden og bliv klogere på officerernes psykiske 
arbejdsmiljø og stressoplevelser.

Hvad er den vigtigste 
kilde til din stress?

Yngre end 30 år 30 - 44 år 45 - 59 år

Arbejde 53 % 55 % 67 %

Privatliv 6 % 2 % 2 %

Både arbejde og privatliv 41 % 43 % 31 %
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19%

37%

23%
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38%

40%

54%

25%37%

I høj/
meget høj grad

I lav/
meget lav grad/

slet ikke

I nogen 
grad

Nærmeste leder fagligt klædt på til at håndtere eventuelle 
problemer med stress og psykisk arbejdsmiljø

Stresset i hverdagen

I lav/meget lav grad/
slet ikke 

I nogen grad

I høj/meget høj grad

I hvilken grad oplever du, at du har mulighed for at udføre 
arbejdsopgaverne med en forsvarlig faglig kvalitet?

 HOD AC

I meget høj grad 13 % 21 %

I høj grad 49 % 48 %

I nogen grad 32 % 26 %

I lav grad 5 % 4 %

I meget lav grad/slet ikke 1 % 1 %
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BOGANMELDELSE

En Maggi-terning fuld af ledelse

Den 51-årige oberst Kim Kristen-
sen har med sin lærebog i ledelse 
ønsket at få de civile virksomhedsle-
dere i tale. 

Bogens titel er dobbelttydig. Er det 
en opfordring, og hvorfor skal man 
følge Kim Kristensen eller for den 
sags skyld lederen, som går forrest 
for sit drømmehold? Hans eget bud er 
kogt ned til en Maggi-terning i afslut-
ningen af bogen ”Følg mig - Ledelse 
fra fronten”. I sidste kapitel opsum-
merer han forudsætningerne for god 
og effektiv ledelse:

- Du skal være villig til at gå forrest 
og tage den tungeste rygsæk.

- Du skal handle etisk og moralsk 
korrekt, så du kan leve med dig selv 
resten af dit eget liv, uanset hvad der 
sker.

- Du skal kende dig selv, så du på 
ægte vis kan vise enorm omsorg for 
dine medarbejdere.

Valget er nu dit. Hvordan vil du 
fremover være som leder?

- Det kræver et stort mod at blive 
den autentiske og stærke leder, så 
medarbejderne står i kø for at følge 
dig.

- Er du modig?

Erfaringer fra Afghanistan-missionen
Kim Kristensen, der debuterer som 
forfatter med denne tankevækkende 
og inspirerende lærebog om ledel-
se, har tidligere været adjudant for 
Hendes Majestæt Dronningen og 
ledet militære operationer i Kroatien 
(1995) og Kosovo (2005). I 2007 blev 
han udnævnt til oberst og chef for den 
danske krigsindsats i Afghanistan. 
Kim Kristensen blev i 2009 kåret til 
Årets Leder af Ledernes Hovedor-
ganisation. For tre år siden blev han 

udnævnt til ceremonimester ved 
Kongehuset. Samtidig med sit job som 
ceremonimester holder han foredrag 
om ledelse i Danmark og rundt om i 
verden.

Ved en snigpremiere på spillefilmen 
”Krigen” i Dagmar Teatret i Køben-
havn sidst i august måned fortalte 
han om sine erfaringer fra Afgha-
nistan-missionen. Den dramatiske 
film handler om en kompagnichef og 
hans mænd, der er udstationerede 
i Helmand. Under en rutinemissi-
on fanges soldaterne i en voldsom 
ildkamp mod Taleban. For at redde 
sine mænd træffer kompagnichefen 
et valg, der fører til en anklage om 
krigsforbrydelse, og han skal tilbage 
til Danmark. Ved forpremieren på 
filmen forklarede Kim Kristensen, at 
det er hans erfaring, at man sjældent 
har et overblik over alle konsekvenser 
ved en hastig beslutning taget under 
ekstremt tidspres.

Råd om effektive redskaber
Få dage efter udgivelsen af Kim Kri-
stensens debutbog lå den som num-
mer to på listen over Ugens Bestsel-
lers inden for Erhverv. Den 200 sider 
lange bog er spækket med lærerige 
anekdoter fra hans virke som chef i 
Kroatien, Kosovo og Afghanistan samt 
med råd til civile ledere i erhvervsli-
vet. Han har mange henvisninger til 
krigskunstens store guru, den pre-
ussiske general Carl von Clausewitz 
(1780 – 1831).

Kim Kristensen drager hele tiden 
paralleller til det private erhvervsliv 
og dets ledere. Kunne man også drage 
sammenligninger mellem Forsvaret 
og andre brancher, såsom teater, film 
og journalistik? Ja, det mener jeg:

AF  REDAKTØR HENNING LAHRMANN

Kim Kristensens bog: ”Følg mig - Ledelse fra fronten” 
har fået mange roser af pressens anmeldere.

Er der nogen som helst ligheder 
mellem at være officer, d.v.s. leder i 
en skarp mission, og det at være leder 
i en virksomhed, politiker, præst, 
beredskabsofficer, tillidsmand eller 
for den sags skyld være chef for et 
informations- eller nyhedsorgan.

Ja, det må der være. For ellers ville 
Kim Kristensen ikke have målrettet 
sin lærebog i ledelse til de civile virk-
somhedsledere.

En soldat har et våben at forsvare 
sig med, når kuglerne flyver om ørene 
på ham. En redaktør/journalist står 
derimod ofte alene, fuldstændig nø-
gen og ubeskyttet, når magthaverne 
eller ”folket” angriber ham for at have 
afsløret sandheden eller skrevet om 
politiske platheder, korruption eller 
magtmisbrug.

Med baggrund i sine erfaringer 
giver Kim Kristensen en række råd 
om effektive redskaber til at skabe en 
unik strategi med konstant fokus på 
hård træning samt viljen til at sætte 
drømmeholdet.

Valget af den rette kandidat
I kapitlet ”Sæt dit drømmehold” 
skriver han bl.a. ”Næste skridt er, at 
du som leder skal etablere en organi-
sation, som kan gennemføre stra-
tegien og den tilhørende træning og 
uddannelse. Nu er det tid til at sætte 
drømmeholdet!

I denne fase er det vigtigt, at du 
udfordrer dig selv. Jeg er overbevist 
om, at de fleste ledere ligesom jeg har 
stået i situationer, hvor de har været 
i tvivl om, hvordan en bestemt post 
skulle besættes. Skal det være den 
ene eller anden kandidat?”

På det punkt har Forsvarets ledere 
et fortrin. Der er et bredt udsnit af 
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ledere at vælge imellem, når man skal 
sætte sit hold. Den luksus har ikke ret 
mange chefer i det private erhvervsliv.

I sin bog anbefaler Kim Kristensen, 
at man lader sig inspirere af cand.phil. 
Kirsten Andersens bog ”Kierkegaard 
og ledelse”, som har 12 teser om 
ledelse, hvor en af dem harmonerer 
godt med Kim Kristensens tanker om 
ledelse:

”Tese nr. 7: En god leder – et godt 
menneske?

Der er et dilemma mellem at være 
en god leder og et godt menneske. 
Lederens evige dilemma er, at han 
gennem den magt, som lederrollen 
giver, møder sin egen menneskelig-
hed i form af et paradoks. Som leder 
må han ofte leve med en splittelse 
mellem sin menneskelighed og de 
krav, der stilles til rollen som leder. 
En leder kan ikke bare ’vælge det 
gode’.”

Kim Kristensen: 
”Følg mig - Ledelse fra fronten”

SBN-13: 9788740023701
Sideantal: 208

Forlag: Politikens Forlag
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Kun en porøs 
grænse fra Europa
Generalmajor Michael Lollesgaard er chef for FN’s militære 
styrke i Mali. En dysfunktionel stat, et af verdens fattigste 
og tyndest befolkede lande – der i virkeligheden ikke ligger 
særlig langt fra Europa. 

Mali er 28 gange større end 
Danmark, og hele den nordlige 

del er ørken – gennemskåret af 
gamle nomadestier, men uden 
egentlig infrastruktur. Det gør 
smugleri nemt, og det er den 

eneste indtægtsmulighed for en 
del af befolkningen dér.
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Generalmajor Michael Lollesgaard erklærer, at det 
nok er ønsketænkning. Men han kunne godt bruge det 
substantielle bidrag, som fra dansk side blev overvejet 
til missionen i Mali, da han i marts måned i år af FN’s 
generalsekretær Ban Ki-Moon blev udpeget til at være 
Force Commander, militær chef, for det, der kaldes FN’s 
mest komplicerede – og farligste – mission for tiden. For 
nylig fortalte han i Krigsvidenskabeligt Selskab om udfor-
dringerne i Mali og baggrunden for, at det internationale 
samfund arbejder så hårdt på at stabilisere situationen i 
landet.

Han forklarede situationen med, at efter Det Arabiske 
Forår og Libyens sammenbrud krævede nomadefolket tu-
aregerne i den nordlige del af landet selvstændighed. Nog-
le af dem havde arbejdet for Moammar Gadaffi i Libyen 
og kom bevæbnede tilbage. Tuaregerne har altid følt sig 
dårligere stillet end folkene i den knap så fattige sydlige 
del af landet. Det er en kulturel, etnisk og politisk – men 
ikke religiøs – konflikt.

- Det interessante i det europæiske perspektiv er, at 
landet er fyldt med smuglerruter; smugleri af mennesker, 
narko og våben. Det er ørken, en slags no mans land, som 
er svært at kontrollere. Når man så samtidig taler om en 
dysfunktionel stat, der kun er en porøs grænse fra Europa, 
for grænsen til Algeriet er der ingen kontrol med, er det 
forståeligt, at resten af verden er interesseret i at stabili-
sere landet, forklarede han. 

Samtidig huserer forskellige terrorgrupper i området og 
forsøger at rekruttere blandt de fattige beboere.

Hindre flygtningestrøm
Han fortalte, at han flere gange er stødt på unge menne-
sker fra hovedstaden Bamako, der har solgt alt og er rejst 
nordpå for at komme til Europa. Men inden de nåede ret 
langt, var hele opsparingen væk. Den gik til at betale sig 
forbi de mange checkpoints på vejen.

- Kan man få stabiliseret landet, sikret regeringens 
indflydelse og få en udvikling i gang, kan man også være 
med til at undgå flygtningestrømme til Europa. Mali er 
virkelig et knudepunkt, sagde han og fremhævede, at det 
er vanskeligt at skelne de mange oprørsgrupper fra hinan-

AF JOURNALIST INGRID PEDERSEN   FOTO: MINUSMA OG PRIVAT

den, og at nogle af dem skifter side, afhængigt af hvad der 
er belejligt. 

Som led i fredsbestræbelserne blev det tidligere på året 
besluttet, at de forskellige grupperinger, som er medun-
derskrivere af fredsaftalen, ikke måtte bevæge sig uden 
for de områder, de på det tidspunkt kontrollerede. Men det 
er ikke blevet overholdt af parterne, og implementeringen 
af fredsaftalen har derfor været inde i et dødvande i de 
senere måneder. FN arbejder hårdt med at få dem tilbage 
på sporet igen.

Der findes også regulære terrororganisationer, som ikke 
er medunderskrivere, og som modarbejder fredsbestræ-
belserne og ønsker at lave kaos og ballade og destabilise-
re regeringen yderligere.  

Det er tanken så hurtigt som muligt at demobilisere og 
afvæbne de forskellige grupper, så de kan integreres i ci-
vilsamfundet eller blive en del af de fremtidige integrerede 
sikkerhedsstyrker. Men så længe der ikke er – nogenlunde 
– fred, er det umuligt at komme i gang med udviklingsar-
bejdet, som er det allervigtigste for at sikre landet og dets 
befolkning på længere sigt. Der er løfter om store bidrag 
til udviklingsbistand fra bl.a. EU, når landet er sikkert nok 
til det.   

Generalmajor Michael Lollesgaard: 
- Der er kæmpestort internationalt 
fokus på Mali. Alle EU-lande og de 

fem permanente medlemmer af 
Sikkerhedsrådet anerkender, at Mali 

er et nøgleproblem i Sahel.

MALI

Republikken Mali er en tidligere fransk koloni. Landet blev 
selvstændigt i 1960 og har siden 1991 har haft et demokratisk 
valgt flertalsstyre. I 2012 brød et oprør ud blandt tuareger-folket 
i nord, der ønskede et selvstændigt land, som de kalder Azawad. 
Blandt oprørerne var bevæbnede grupper, der tidligere havde 
arbejdet for Gadaffi i Libyen. De fik senere tilslutning fra den 
islamiske gruppe Ansar Dine og overtog magten i flere af de 
nordlige byer.

Regeringen har 15. maj i år lavet en fredsaftale med nogle af 
oprørsgrupperne, men ikke dem alle.

Mali er Afrikas syvendestørste land, fattigt og tyndt befolket. 
Mali har en lang grænse mod Algeriet.
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 - Overvågning af våbenhvilen er vigtig for Sikkerhedsrå-
det, og det er ingen hemmelighed, at arbejdet med at sikre 
våbenhvilen ikke er gået tilfredsstillende, sagde han. 

Missionen har for nylig fået 40 nye observatører til at 
hjælpe med overvågningen. De kan bl.a. lave rapporter 
over brud på våbenhvilen, og disse rapporter vil evt. kunne 
få FN til at vedtage sanktioner i form af for eksempel 
udrejseforbud og lukning af bankkonti for lederne af de 
grupper, der bryder våbenhvilen.  

Missionen har ikke mandat til at arbejde med terrorbe-
kæmpelse, men det har de ca. 3.000 franskmænd i den 
franske operation Barkhane, som blev indsat i 2014, og 
som MINUSMA samarbejder med. En væsentlig del af den 
franske styrke er stationeret i Mali. 

Hver dag ….
Generalmajor Lollesgaard kaldte missionen for både 
spændende, vigtig og udfordrende. Det sidste understre-

gede han med at fremhæve, at der hver eneste dag er flere 
møgsager, der kræver hans stillingtagen. Pludselig står 
der på grund af en kommunikationsbrist 50 forsyningskø-
retøjer uden sikring, eller en enhed forlader sin position, 
og helikopteren, der skulle lande dér og hente en såret, 
lander midt i en samling af oprørsstyrker.

- Det er bare eksempler på hverdagsproblemer, erklæ-
rede han.  

Samtidig er store dele af landet uden egentlig in-
frastruktur. Den nordlige del er ørken uden veje, men 
gennemskåret af de gamle nomadestier, og transporter 
foregår med 30 år gamle lastbiler i miserabel stand. 
Bryder én sammen, skal alle vente. Risikoen for tyveri 
betyder, at de skal have bevæbnet eskorte – af personale 
fra fire forskellige lande. Det tager nemt 7-10 dage at køre 
600-700 kilometer. 

Det kaldte han et af missionens allerstørste problemer.
- Og derfor ville det være en regulær gamechanger, hvis 

Danmark kan stille med det substantielle bidrag inden for 
logistik. Det er det, vi har behov for, og på det område har 
vi rigtig gode erfaringer fra Afghanistan. Et dansk bidrag 
med moderne, beskyttede, terrængående militære last-
vogne er det, jeg drømmer om. Men det er jo noget, der 
lige skal forbi Slotsholmen først, konstaterede han.

Flytransport er kun sjældent en mulighed, men det sker, 
at brændstof må transporteres med helikopter. Det bety-
der, at der bruges 9.000 liter brændstof på at levere 6.000 
liter til de nordlige baser. Det eneste flyselskab i landet er 
FN’s fly, som der er 12-13 stykker af. 

Langt fra problemerne
Missionens hovedkvarter ligger i hovedstaden Bamako. 
Det er ganske vist langt fra problemerne.

- Men det er det rigtige sted at være, for det er der, re-
geringen og sikkerhedsstyrkernes hovedkvarter befinder 
sig. Men det kræver mange rejser for at besøge missio-
nens 16 forskellige baser, forklarede han. 

- Det sjove og spændende ved at være i Mali er både at 
lave præsentationer i Sikkerhedsrådet – og rent faktisk 
opleve, at de lytter - og også at være til et møde i Ane-
fis (en af de nordlige byer), hvor både unge, kvinder og 
oprørsgrupper deltager, og høre på deres problemer og 
fortælle dem, hvad FN kan bidrage med, fortalte han. 

Forskel
Han nævnte også, at en af de triste ting ved at være Force 
Commander er, at der er enormt stor forskel på forholde-
ne for hans egne styrker.

- Jeg har bataljoner fra Senegal, Tchad, Burkina Faso, 

MINUSMA

United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission 
in Mali (MINUSMA) er en af FN’s for tiden 16 fredsbevarende 
operationer. Missionen blev besluttet i Sikkerhedsrådet 
25. april 2013 og erstattede 1. juli samme år den mindre 
interventionsstyrke, der i cirka et år havde været der – indsat af 
ECOWAS, det vestafrikanske økonomiske fællesskab.

MINUSMA har et uniformeret personel på 12.893 personer 
fra følgende lande: Bangladesh, Benin, Bhutan, Bosnien/
Herzegovina, Burkina Faso, Cambodia, Cameroun, Danmark, 
Den Demokratiske Republik Congo, Djibouti, Elfenbenskysten, 
El Salvador, Estland, Finland, Frankrig, Gambia, Ghana, Guinea, 
Guinea-Bissau, Holland, Indonesien, Italien, Jordan, Kenya, Kina, 
Liberia, Madagaskar, Mauretanien, Nepal, Niger, Nigeria, Norge, 
Portugal, Rumænien, Rwanda, Schweiz, Senegal, Sierra Leone, 
Storbritannien, Sverige, Tchad, Togo, Tunesien, Tyrkiet, Tyskland, 
USA, Yemen og Ægypten.

Danmark bidrog i 2014 i knap et halvt år med et Herkules-fly 
og cirka 40 personer, og foruden Michael Lollesgaard og hans 
adjudant, Casper Emil Holland, er der 16 danskere, blandt andet i 
en efterretningsenhed.

MINUSMA kaldes en af de farligste FN-missioner. Den har 
allerede kostet 64 FN-soldater livet. 

FN’s 16 missioner har for tiden et personale på 124.746 
personer fra 122 lande. 

Læs mere: www.un.org

INTERNATIONAL TJENESTE
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Togo, Niger, Bangladesh og Guinea. Nogle af dem har 
meget dårlige forhold, ingen aircondition, gravede latriner 
og 14 måneder uden leave. Det gør ondt, når jeg ser den 
kæmpe ubalance, og hvordan nogle af mine styrker har 
det, sagde han og fremhævede, at nogle af de afrikanske 
landes repræsentanter føler sig meget glemt og overset 
af deres eget land. Der har været flere besøg af vestlige 
landes forsvarsministre end af afrikanske, nævnte han og 
foreslog, at de forskellige landes styrker blev bedre inte-
greret, så de veluddannede og veludrustede kontingenter 
støttede de mindre godt uddannede.

- Og der er ingen grund til, at hvert land lukker sig inde i 
sin egen camp, fremhævede han og nævnte, at også på det 
punkt har Danmark brugbare erfaringer, så vi kan bidrage 
til en intern kapacitetsopbygning.

MERE MILITÆR OG 12 BETJENTE 

Danmark vil sende både 12 politibetjente og mere militær til 
MINUSMA. Det understregede udenrigsminister Kristian Jensen 
på et møde i forbindelse med FN’s 70. generalforsamling i 
september/oktober. 

På mødet Leaders Summit on Peacekeeping lovede ministeren, 
at Danmark foruden betjentene vil tilbyde yderligere militær 
støtte – blandt for at dække behov inden for transport og logistik.  
Yderligere dansk militært bidrag bliver besluttet i Folketinget 
efter en drøftelse i Udenrigspolitisk Nævn.  

Det er usikkert, hvor stort det danske bidrag kan blive. Men der 
forventes en afgørelse inden årets udgang.

Et antal på 320 personer har tidligere været nævnt, i 
forbindelse med, at generalmajor Michael Lollesgaard blev 
udnævnt som Force Commander, men det er muligt, der bliver 
tale om væsentligt færre.  

– Det sjove og spændende ved at være i Mali er både at lave 
præsentationer i Sikkerhedsrådet – og rent faktisk opleve, at de 

lytter – og også at være til et møde i Anefis (en af de nordlige byer), 
hvor både unge, kvinder og oprørsgrupper deltager, og høre på deres 

problemer og fortælle dem, hvad FN kan bidrage med. 
Generalmajor Michael Lollesgaard 
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Behov for civile kompetencer

Forsvaret har været gennem milli-
ardstore besparelser og nedskærin-
ger, siden det seneste forsvarsforlig 
trådte i kraft i 2012. Og når djøf’ere 
overtager flere og flere administrative 
stillinger, der tidligere var bemandet 
med officerer, så kan man i pressede 
situationer begynde at tale om, at 
bunden er ved at være nået rent per-
sonelmæssigt.

Derfor er der blandt Forsvarets 
faste officerer en stigende frygt for, at 
en del af de internationale opgaver vil 
blive overtaget af reservepersonel og 
frivillige fra Hjemmeværnet (HJV), for-
di Forsvarets faste personel skal blive 
hjemme og varetage de helt basale 
funktioner.

Den tankegang bliver for nogle 
bekræftet, når man f.eks. læser en 
artikel som ”Hæren vil have flere 
soldater til rabatpris”, der blev bragt 
i Berlingske Tidende sidst i juli. Her 
fremgår det, at der er overvejelser om 
at trække på HJV til bevogtningsopga-
ver. Det er ikke noget nyt – Hjemme-
værnet har klaret bevogtningsopgaver 
i både Afghanistan og Kosovo. Men 
det vil være nyt, hvis Hjemmeværnet 
overtager den form for opgaver på 
mere permanent basis.

HJV har for tiden udsendt perso-
nel til Afghanistan og Irak. Og dertil 
kommer HJV-folk i Georgien, hvor de 
uddanner og træner landenes forsvar. 
Så er der ikke en tendens til, at de 
faste officerer faktisk mister spæn-
dende opgaver til folk fra HJV?

Det afviser kommandør Anders 
Friis, der er chef for Center for Stabi-
liseringsindsats (CSI) under Hjemme-
værnskommandoen (HJK). 

Supplement til de militære kompe-
tencer
- Udsendelser af folk fra ”personelre-
serven” har nok fået lidt mere fart på 
her på det sidste. Men det drejer sig 
jo om udsendte til f.eks. Afghanistan, 
hvor der er behov for andet og mere 
end lige præcis militære kompetencer. 
Men som udsendt i Afghanistan er det 
nødvendigt også at have de militære 
kompetencer. Så det kan altså være 
aktuelt med både HJV-frivillige og folk 
med reserveofficer-baggrund, siger 
han.

Lige nu har vi f.eks. tre økonomiske 
rådgivere i Afghanistan for at hjælpe 
de lokale myndigheder med at skabe 
et skattesystem og bekæmpe korrup-
tion, fortæller Anders Friis.

- I Georgien deltager en reserveof-
ficer i et NATO-projekt, Joint Training 
and Evaluation Center. Fra departe-
mentet fik vi til opgave at stille med en 
mand, og jeg valgte en reserveofficer 
til opgaven - en major, der i forbin-
delse med udsendelse midlertidigt er 
oberstløjtnant. Det er gået så godt, 
at han er blevet næstkommanderen-
de – Chief of Staff –, netop fordi han 
kommer med andet i bagagen end 
en rent militær uddannelse. Hans 
civile uddannelse komplementerer 
hans militæruddannelse. Den norske 

Derfor får frivillige flere opgaver som 
udsendte for Forsvaret.

oberstløjtnant, der leder projektet, 
har sendt flere rosende mails om den 
danske reserveofficers evner. Den for-
retningsforståelse, som han kan byde 
ind med, er af stor værdi for projektet, 
forklarer Anders Friis og tilføjer:

- Ved opgaver, der ikke er hardcore 
militære, er det godt med andre kom-
petencer som supplement til de rent 
militære. Dermed ikke sagt, at alle 
soldater skal være sådan. Men her 
giver det altså rigtig god mening.

Anmodning om HJV-folk
Oberstløjtnant Morten Thomsen fra 
HJK mener heller ikke, at Forsva-
rets faste officerer behøver at frygte 
”konkurrence” fra hverken reserveof-
ficerer eller frivillige om spændende 
internationale opgaver. Heller ikke 
opgaven med at træne og oplære 
den irakiske hær. Hold 2 er netop 
nu udsendt til Irak, og holdet består 
af hærens personel suppleret med 
HJV-frivillige. Også på Hold 3 bidrager 
HJV, mens Hold 1 bestod af Forsva-
rets faste folk. 

- I HJK har vi ikke bare udvalgt 
fire og sendt dem afsted. Vi er blevet 
bedt om at støtte Forsvaret på denne 
måde. Det er sket efter anmodning, 
og det stiller tingene i et helt andet 
lys. Vi fik en anmodning om at sup-
plere de folk, der blev opstillet. Og 
vi har fundet kvalificerede folk, som 
er blevet kontrolleret. Derfor kan de 
indgå på lige vis i missionen i Irak. Vi 
skal understøtte Forsvaret, og det gør 
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vi på denne måde ved at bidrage med 
kvalificeret personel, siger Morten 
Thomsen.

I Baltikum har de udsendte HJV-folk 
helt specifikt hjulpet og uddannet de 
enkelte landes egne hjemmeværn. 
De er mere sensible for påvirkninger 
østfra og har derfor skullet etablere 
nogle sikkerhedsmekanismer for på 
den måde at markere deres selvstæn-
dighed, som Morten Thomsen udtryk-
ker det:

- Set med HJK-briller, så fylder vi 
de huller, der måtte opstå. Vi ser det 
sådan, at vi løser de opgaver, vi lov-
mæssigt er pålagt. Vi kan ikke ”fiske” 
eller pålægge os selv opgaver.

Frivillige koster også
- Det kan måske opfattes på den 
måde, at der er sparet så meget, 
at opgaverne forsvinder over til de 
frivillige i HJV. Men spørgsmålet er, 
om nogen tænker i besparelsesbaner. 
Staten har jo de samme omkostnin-
ger, hvad enten det drejer sig om 
fastansatte eller frivillige. De frivillige 
på internationale opgaver kommer jo 

–  Ved opgaver, der 
ikke er hardcore 
militære, er det 
godt med andre 

kompetencer som 
supplement til 

de rent militære. 
Dermed ikke sagt, 

at alle soldater skal 
være sådan. Men her 
giver det altså rigtig 

god mening. 
Kommandør Anders Friis 

også på kontrakt i hele udsendelses-
perioden, understreger oberstløjtnan-
ten.

Kommandør Anders Friis peger på, 
at HR-strategiens delstrategi 9 (DS9) 
beskriver personelreservens anven-
delse. Den defineres som både reser-
vister og frivillige. Hele konceptet med 
at inddrage frivillige og reservister 
og udnytte deres civile kompetencer 
kombineret med deres militære fær-
digheder bliver fremtiden, mener han:

- Efter erfaringerne fra Afghanistan 
og Georgien giver det god mening at 
bruge de her folk med deres specielle 
erfaringer. Man kan ikke bare bruge 
rent civile i de lande. De har behov for 
en militær baggrund for at bevæge sig 
i landene.

- Der er ingen grund til at føle, at 
Forsvarets faste folk mister spæn-
dende opgaver. Man kan jo vende 
den rundt og spørge, om erhvervsli-
vet skulle føle sig truet, når der går 
officerer fra Forsvaret til erhvervslivet. 
Det gælder om at få den bedste til 
jobbet. Men man må også erkende, at 
der er opgaver, som med fordel kan 

Chef for Center for Stabiliseringsindsats 
(CSI), kommandør Anders Friis.
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varetages af folk, der kombinerer ci-
vile kompetencer med de militære, og 
dem finder vi blandt andet i personel-
reserven, påpeger Anders Friis.

- Der er et andet parameter i det 
her, hvor vi bygger videre på DS9. Ved 
at engagere flere folk får vi forhåbent-
lig også en bredere og dybere forank-
ring af Forsvaret i det danske folk. 
Flere får kendskab til, hvad de enkelte 
officerer og Forsvaret generelt laver, 
understreger Anders Friis.

Han forudser en øget brug af HJV 
og reserveofficerer til internationale 
opgaver. Men det kommer an på typen 
af opgaver:

- Som opgavekomplekset er lige 
nu, er der masser af muligheder 
for også at anvende de frivilliges og 
reservisternes civile kompetencer. 
Jeg tror, at vi kommer til at se mere 
af det i fremtiden – til gensidig gavn 
for Forsvaret og det erhvervsliv, som 
periodisk afgiver medarbejdere.
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Plads til en Master
Fleksibilitet og en god snak med chefen 
er vejen frem for MMS-studerende

AF JOURNALIST STEEN RAMSGAARD
FOTO: PETER EILERTSEN

- Vi satte familien først, 
derefter studiet og som 
nummer tre det militære 
arbejde, siger major 
Torben Engen, som passer 
familiens yngste.
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Det kræver fleksibilitet at tage en Master i Militære Stu-
dier (MMS), efter at den nye HR-politik er blevet gennem-
ført. Derfor kan det være en fantastisk hjælp at få en snak 
med sine nærmeste chefer, hvis man ønsker et karriere-
fremmende studium på Forsvarsakademiet (FAK).

Med indførelsen af den nye HR-politik skal officerer ar-
bejde sideløbende med studiet og dermed bruge længere 
tid på det. Fra en oprindelig normering på 1-2 år kan man 
fremover risikere, at studiet tager 3-6 år.

Ikke fordi kravene er strammet voldsomt op, men fordi 
studiet er gået fra at være fuldtids- til deltidsstudium. 
Dermed risikerer studietiden at blive forlænget af f.eks. 
udsendelser, sygdom, barsel og lignende. I et længere 
studieforløb er der også risiko for at komme så langt bag-
ud med et semester på grund af arbejde, at man kan blive 
tvunget til at starte forfra.

Samtidig skal familie- og arbejdsliv hænge ordentligt 
sammen.

Det er her, det gode forhold til cheferne og en god snak 
om muligheder og jobfunktioner kommer ind i billedet.

Torben Engen er major i Livgarden. For tiden er han 
tjenestegørende ved Hjemmeværnet, hvor han er sekti-
onschef med logistik- og personaleansvar ved Totalfor-
svarsregion Sjælland og har med indsættelse af frivillige 
fra Hjemmeværnet og Forsvaret på hele Sjælland at gøre. 
D.v.s. alt fra skarpe militære indsættelser og øvelser, støt-
te til politiet ved eksempelvis terrorangrebet ved Krudt-
tønden over trafikregulering ved cykelløbet Post Danmark 
Rundt til oversvømmelser efter skybrud. Hans sektion 
tager sig af HR, logistik og alt inden for etablissement så 
som lejemål, flytninger og lignende.

Hverdag på skinner
- Jeg fik anvist en stilling i Hjemmeværnskommandoen 
(HJK), hvorfra jeg kunne studere. Det indebærer, at jeg 
ikke er så meget på øvelser og derfor har mulighed for at 
planlægge min hverdag bedre. Det er lidt svært at studere 
på Forsvarsakademiet, når man sideløbende skal passe 
sin stilling. Men generelt er det jo sådan, at Forsvaret får 
dygtigere og mere engagerede officerer, når de har mu-
lighed for at studere under forhold, som er forenelige med 
deres arbejdstider, siger Torben Engen.

Han blev optaget på den gamle ordning, hvor studiet blev 
betragtet som fuldtidsarbejde. Efter det første års studi-
er gav chefen for Hjemmeværnet, general Finn Winkler, 
Torben Engen og to officerskolleger i HJK nogle ubesatte 
stillinger under betingelser, som det var muligt at læse fra.

- I princippet er det imod Forsvarets policy at blive frita-
get for opgaver i studietiden. Man skal jo passe sit arbejde 
og studere sideløbende. Men jeg tog problemstillingen op 
med Finn Winkler, mens jeg var hans adjudant, og fik en 
snak om, hvordan man kunne hjælpe på at løse problemet.

- Hjemmeværnet hjalp os med at finde stillinger, som det 
var nemmere at tilpasse et studium. Vi holder nu et årligt 
møde med generalen, hvor vi fortæller om vore erfaringer 
med familie, studium og arbejde, siger Torben Engen.

Finn Winkler har som chef for Hjemmeværnet (HJV) en 
oplagt interesse i at være smidig og fleksibel omkring per-
sonellets muligheder for at studere og passe et arbejde 
samtidig:

- Med den nye uddannelsesmodel kan jeg forhåbentlig 
få nogle af de bedste officerer, hvis jeg skaber gode ud-
dannelsesmuligheder.
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I gennemsnit 200 officerer gør tjeneste 
i Hjemmeværnets struktur. Nogle af 
dem studerer sideløbende med deres 
arbejde. De fordeler sig således:
2014
5 VUK-studerende på hold 2015.
4 MMS-studerende for hold 2014 - 2016.

2015
6 VUK-studerende på hold 2016.
4 MMS-studerende for hold 2014 - 2016.
1 MMS-studerende for hold 2015 – 2017.
1 MMS-enkeltfagsstuderende for hold 
2015 - 2017.

Han betegner HJV som så lille en myndighed, at det 
svarer til et regiment i hæren eller en wing i flyvevåb-
net, på trods af at der er 21 forskellige myndigheder 
rundt om i landet. Alle kender hinanden på kryds og 
tværs og er stort set på fornavn med hinanden. 

- Vi har et forum for de øverste chefer. Vi mødes og 
arbejder strategisk med de mest talentfulde og finder 
frem til, hvem vi indstiller til MMS. Vi har en organisa-
tion, hvor det flere steder er muligt, at give den enkelte 
fleksibilitet i forhold til sin nærmeste chef. Vi sikrer 
os, at vi har stillinger til officerer, så de både kan tage 
kurser, studere, passe deres arbejde og have en fami-
lie. Ingen får positiv særbehandling, men vi udnytter 
selvfølgelig, at vi er en lidt anderledes organisation, 
understreger Finn Winkler.

Hjemmeværnets frivillige møder ind efter normal 
arbejdstid og i weekenden. De skæve arbejdstider be-
tyder afspadsering og fritid på tidspunkter, der passer 
fint med uddannelse. Eller som generalen udtrykker 
det:

- Jeg giver ikke favorable vilkår til officerer på 
MMS-studiet, jeg giver dem fleksibilitet. Vi forsøger at 
tilrettelægge arbejdsindsatsen, så den matcher med 
MMS-studiet. Og lige præcis hos os er det ikke så 
svært.

Familien først
Et af de emner, der var til diskussion mellem Winkler 
og de officerer, der ønskede at studere på Forsvarsa-
kademiet, var, at de skulle finde ud af, hvad de priori-
terede. 

- Vi satte familien først, derefter studiet og som 
nummer tre det militære arbejde. Det hjælper ikke, at 
man har dårlig samvittighed over for sit arbejde. Eller 
at din chef ikke ved, om han skal prioritere øvelse eller 
studium, siger Torben Engen. 

Han fortæller at, man aldrig kan undgå en kollisi-
on her og der. - Men min umiddelbare chef har fået 
at vide, at det for mit vedkommende hedder studium 
først. Og det er han helt med på.

Torben Engen peger desuden på udnævnelser som 
en vigtig motiverende faktor:

- Tidligere var det sådan, at vi havde mulighed for at 
blive udnævnt til major efter uddannelsen. Med det nye 
ansøgningssystem og delegering af kompetencen til 
udnævnelse har det betydet, at jeg er blevet udnævnt 
til major, inden studiet er afsluttet. Det har givet en 
pæn lønforhøjelse. For tre af os er der tale om en varig 
udnævnelse, mens omkring en tredjedel af de godt 50 
studerende har fået en midlertidig udnævnelse, som 
kun gælder for deres nuværende stilling.

Et mindre kritikpunkt er fjernstudier via nettet. Nogle 
flyver, nogle sejler, nogle er på øvelse o.s.v. 

- Vores hverdage er så forskellige, så det er svært at 
mødes til debatter på nettet. Vi er en meget uhomogen 
gruppe, derfor kan det være svært med debat om det 
faglige, siger Torben Engen.
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OFFICERENS FRIKVARTER

Fokus 
på danske 
krigsfilm

Krigsfilm er en genre, der er lige 
så gammel som selve mediet. Tænk 
bare på stumfilmklassikerne, Birth of 
a Nation (1915), Intolerance (1916) og 
Potemkin (1925). Set ud fra et drama-
turgisk perspektiv giver det også god 
mening. I krigsfilm er dramaet som 
udgangspunkt sikret på forhånd. Det 
handler om store følelser som liv og 
død, og der er som regel rigeligt med 
action til publikum. 

Som alle andre genrer har krigsfilm 
afspejlet den tid, de er produceret i. 
Det har givet en skønsom blanding 
af film gennem årene, der spænder 
fra egentlige propagandafilm og helt 
ukritiske skildringer af nationens egne 
helte til reflekterende og stærkt kriti-
ske krigsfilm, der stiller store spørgs-
målstegn ved krigen som politisk 
instrument (Dommedag nu, Das Boot, 
Full Metal Jacket). I 1970´erne, der 
var en storhedsperiode for socialreali-
stiske film, fokuserede flere krigsfilm 
også – helt i tråd med tidsånden - på 
de nære, menneskelige dramaer som 
eksempelvis i Deer Hunter.

Vandt De gyldne Palmer
Der er en stor logik i, at de lande, 

der typisk står bag produktionen 
af krigsfilm, er lande, som selv har 
været involveret i væbnede konflikter. 
Lande, hvor aktiv krigsdeltagelse har 
været en betydelig del af den politiske 
dagsorden, og hvor befolkningen har 
mærket den smerte, der følger med. 
Derfor kan det også undre, at de fem 
års besættelse og modstandskamp 
i Danmark ikke umiddelbart resul-
terede i flere efterfølgende film, end 
hvad tilfældet er. De fleste kan måske 
huske film som Den usynlige hær og 
De røde Enge, men så stopper det 
også her. Og det er de færreste, der 
erindrer, at De røde Enge i 1946 vandt 
De gyldne Palmer i Cannes i konkur-
rence med Alfred Hitchcocks Notori-
us, Rita Hayworths signaturfilm Gilda 
og George Cukors Gaslight. Det skal 
lige med til historien, at der var 11 
vindere det år - som en hyldest til det 
genfundne europæiske fælleskab. 

Krigsfilm som dansk genre
Op gennem de næste 50 år var den 
politiske og befolkningens udbredte 
selvopfattelse, at vi var en fredsnation. 
Det kan sikkert have været medvir-
kende til, at vi ikke som andre lande 

følte en naturlig trang til at beskæfti-
ge os med krigen på biograflærredet. 
De gange, hvor skuespillere blev 
iført uniformer, var det - helt i tråd 
med selvopfattelsen - i de populære 
folkekomedier som Soldaterkamme-
rater. Man skal helt frem til 1991, før 
danske instruktører og producenter 
igen fortalte seriøse historier med 
besættelsen som ramme. Det skete 
med Drengene fra Skt. Petri, De nøg-
ne træer og den halvdokumentariske 
spændingsfilm En dag i oktober.

I 1992 blev de første danske solda-
ter sendt til Balkan. Det startede en 
gradvis ændring i danskernes selv-
forståelse, og med engagementerne 
i Irak og Afghanistan er der blevet 
skabt et nyt billede af Danmark som 
et land, der kan og bør gøre en forskel 
internationalt og om nødvendigt med 
militære midler. Denne nye selvfor-
ståelse og de mere end 20 års danske 
deltagelse i væbnede konflikter, med 
alt hvad det indebærer af debatter 
og stillingtagen, brænder nu også 
igennem på filmstrimlen. Krigsfilm er 
langt om længe også blevet en genre i 
dansk filmproduktion.
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Udvalgte danske krigsfilm 2000-2015 (spillefilm)

På fremmed mark 
(2000)
Allerede under optagelser-
ne var filmen så kontro-
versiel, at Forsvaret ikke 
ønskede at medvirke. Den 
oprindelige verdenspremi-
ere på Cannes-festivalen 
røg også i vasken. Nordisk 
Film trak filmen tilbage, da 
premieren var midt under 
Kosovo-krisen. Historien 
om den unge knægt fra 
Nordjylland, der oplever 
krigens gru, må katego-
riseres som en klassisk 
anti-krigsfilm, og den blev 
i sjælden grad svigtet af 
publikum.   

Budget: 11 mio. kr.
Solgte billetter: 4.200.

Flammen  
og Citronen (2008)
Flammen og Citronen er 
en af de dyreste dansk-
sprogede filmsatsninger 
nogensinde. Publikum var 
vild med den, historiker-
ne var kritiske. Filmens 
absolutte hovedpersoner, 
modstandsfolkene Flam-
men (Thure Lindhardt) og 
Citronen (Mads Mikkel-
sen), kommer i 1943 med i 
modstandsgruppen Holger 
Danske og bliver speciali-
ster i stikker-likvideringer. 
Da den smukke dobbelta-
gent Ketty gør sin entré, 
spidser tingene til, og ingen 
kan længere finde ud af, 
hvem der er venner eller 
fjender. Både Flammen 
og Citronen mistede livet i 
kampen.

Budget: 46 mio. kr.
Solgte billetter: 673.764.

Hvidsten Gruppen 
(2012)
Regnar Grasten kan altid 
dele vandene blandt film-
anmeldere, og filmen om 
Hvidsten Gruppen blev også 
kaldt alt fra verdensklasse 
til dræbende kedsomme-
lig. Filmen bygger på den 
sandfærdige historie om 
en gruppe danskere, der 
i 1943 samledes på Hvid-
sten Kro og startede det, 
der skulle vise sig at blive 
en af de vigtigste grupper 
i modstandsbevægelsen. 
Hvidsten Gruppen var 
Anne-Grethe Bjarup Riis’ 
debut som instruktør og 
blev den mest sete film 
herhjemme i 2012. 

Budget: 24 mio. kr.
Solgte billetter: 754.000.

9. april (2015)
Filmen handler om begi-
venhederne natten til den 
9. april 1940, hvor den 
tyske hær krydser grænsen 
til Danmark. På en militær-
kaserne i Sønderjylland be-
ordres en fortrop af cykel- 
og motorcykeldelinger ud. 
Deres opgave er at holde 
invasionsmagten stangen 
- koste, hvad det vil. Den 
unge sekondløjtnant Sand 
og hans cykeldeling bliver 
de første danske soldater, 
der på denne skæbne-
svangre morgen møder 
den talmæssigt overlegne 
fjende i kamp. Anmelderne 
var ikke helt enige i deres 
bedømmelser, og filmen 
blev ikke den store pub-
likumssuccés, som flere 
havde forventet.

Budget: 22 mio. kr.
Antal solgte billetter: 
241.391.

Krigen (2015)
Krigen fortæller om Claus, 
der chef for et kompagni 
danske soldater udstatio-
neret i Helmand-provinsen. 
Tilbage i Danmark har 
Claus en kone, Maria, og 
tre børn, som alle savner 
ham. Da en rutinemissi-
on går helt skævt, fanges 
Claus’ deling i ildkamp mod 
Taleban. For at redde sine 
mænd må Claus træffe 
et svært valg, og da han 
vender hjem til Danmark, 
rammer konsekvenserne 
ham i form af en anklage 
om krigsforbrydelse. An-
melderne var begejstrede, 
og filmen er udvalgt som 
Danmarks Oscar-kandidat.

Budget: ikke oplyst 
Antal solgte billetter: ikke 
opgjort endnu.

Under sandet  
(premiere den  
3. december 2015)
Under sandet er en dansk/
tysk co-produktion og 
udspiller sig – baseret på 
virkelige hændelser - i 
dagene efter Tysklands 
kapitulation. En flok unge 
tyske krigsfanger udleveres 
til de danske myndigheder 
og sendes efterfølgende 
ud til Vestkysten, hvor de 
beordres til at fjerne de 
over 2 millioner miner, som 
den tyske besættelsesmagt 
har placeret under sandet 
langs kysten. Med deres 
bare hænder, kravlende 
rundt i sandet, bliver dren-
gene tvunget til at udføre 
det livsfarlige arbejde 
under ledelse af den dan-
ske kaptajn Carl Leopold 
Rasmussen. 

Budget: 35,5 mio. kr.

Fuglene  
over sundet 
(premiere 2016)
Fuglene over sundet er 
også baseret på virkelige 
begivenheder og fortæller 
historien om de menne-
sker, der trådte i karakter 
i de skæbnesvangre dage i 
starten af oktober 1943, da 
holocaust kom til Danmark. 
Instruktør Nicolo Donato 
har en stærk personlig 
tilknytning til historien, 
da han er barnebarn til en 
af karaktererne i filmen 
– fiskeren NB, som bliver 
spillet af Jacob Cedergren.
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Sammenhæng mellem 
løn og god fysisk form

I Forsvaret er det en selvfølge, at 
medarbejderne er sunde og i god fysik 
form. Det er op til den enkelte at holde 
sig ”fit for fight”, så man til enhver 
tid kan honorere Forsvarets fysiske 
basiskrav. Man kan ikke umiddelbart 
forhandle sig til mere i løn, blot fordi 
man træner tre-fire gange om ugen. 
På det private arbejdsmarked ser det 
anderledes ud.

Tidligere var mange af Forsvarets 
medarbejdere i dårlig form, hvilket 
gav øget risiko for skader, hvis man 
udsatte kroppen for belastninger eller 
med kort varsel skulle trænes op til 
eksempelvis en udsendelse. Nu har 
enhedernes chefer fået mulighed for 
flere gange i løbet af året at teste, 

hvorvidt enheden honorerer basiskra-
vet og de operative anbefalinger.

Det er vigtigt, at chefen motiverer 
sine medarbejdere ved at gå forrest 
og være det personlige eksempel. I 
bund og grund handler det meget om 
at ændre holdningen til fysisk træning 
og tests.

På mange civile arbejdspladser er 
der ved at udvikle sig en kultur, hvor 
der bliver sammenhæng mellem 
sundhed og effektivitet – og dermed 
aflønningen.

Sammenhæng mellem sundhed og 
effektivitet
Lande som Tyskland, Canada, Sverige, 
England og Danmark ligger i spidsen, 

SUNDE MEDARBEJDERE

når det gælder sundhed på de civile 
arbejdspladser. Herhjemme er PFA 
Pension og Lån & Spar med i front.

En ny undersøgelse viser, at øget 
aktivitet ofte medfører højere afløn-
ning for lønmodtagere på alle niveau-
er.

Den tyske tænketank IZA (For-
schung institut zur Zukunft der Arbeit) 
påstår, at øget motion har en positiv 
effekt på lønsedlen. Private virksom-
heder bruger mange ressourcer på at 
få sunde medarbejdere.

At fysisk aktivitet er godt for helbre-
det og mindsker risikoen for at blive 
syg er både kendt og erkendt af de 
fleste.

Tidligere i år offentliggjorde pensi-

AF REDAKTØR HENNING LAHRMANN

Det giver mere i løn i civile virksomheder, hvis produktivitetenstiger 
som følge af øget fysisk aktivitet.

Kaptajn Anne-Sophie Eriksen (t.v.) var med til at udvikle et nyt koncept for militær fysisk træning. Foto: Peter Eilertsen.
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onsselskabet PFA Pension en sund-
hedsscreening af 4.000 repræsentativt 
udvalgte personer i 33 forskellige 
virksomheder. Undersøgelsen viser 
en markant sammenhæng mellem 
danskernes sundhed og effektivitet på 
arbejdspladsen og fastslår, at sunde 
medarbejdere er langt mere effektive.

Lån & Spar Bank har udviklet et 
program for sine 380 medarbejdere, 
som hedder ”Bank i bevægelse”. På 
den baggrund har banken vundet flere 
internationale priser, senest i forbin-
delse med ”Global Healthy Workplace 
Summit”.

Jo mere fit, jo højere løn.
Den tyske tænketank IZA har sam-
menfattet en række undersøgelser, 
som ser på sammenhængen mellem 
motion og aflønning. F.eks. er det ikke 
ukendt, at et godt helbred forbedrer 
de kognitive og ikke-kognitive færdig-
heder, herunder selvdisciplin, stress-
håndtering og evnen til at arbejde i 
teams.

Tænketanken har fundet en positiv 
sammenhæng mellem fysisk aktivitet 
og lønniveau: Jo mere fit, jo højere løn.

Virksomhederne aflønner medar-
bejdere efter, hvad de præsterer, og 
hvis produktiviteten på arbejdspladsen 
bliver øget, stiger lønnen typisk også.

I de tyske virksomheder, som har 
deltaget i undersøgelsen, er der en 
klar sammenhæng mellem fysisk 
form og lønniveau.

IZA-analysens resultater er opsigts-
vækkende set i lyset af, at flere danske 
undersøgelser har påvist den omvend-
te sammenhæng, nemlig at jo mere en 
person tjener, desto mere motionerer 
personen også.

Men professor Michael Lechner fra 
Swiss Institute for Empirical Research 
holder fast: Den enkelte medarbejder 

kan forbedre sin indtjening ved at 
dyrke motion.

- At sammenholde fysisk form med 
løn er et forholdsvis nyt analysefelt, 
hvor vi kan blive endnu klogere. Men 
resultater fra flere lande som f.eks. 
Canada, Sverige og England er gan-
ske overbevisende og giver et solidt 
grundlag for at sige, at fysisk form 
påvirker den enkeltes indtjening, siger 
professoren.

Forskningsresultaterne  
kan ikke ignoreres
At motion har en positiv effekt på 
arbejdslivet er også påvist i flere dan-
ske undersøgelser. Peter Hermann, 
direktør for Forebyggelse & Sundhed 
i PFA Pension, genkender mange ele-
menter i IZA’s studie, og han ser også 
et sammenfald mellem de danske og 
internationale forskningsresultater.

Tidligere i år offentliggjorde PFA 
Pension en sundhedsscreening af 
4.000 repræsentativt udvalgte per-
soner i 33 forskellige virksomheder. 
Undersøgelsen viser en markant sam-
menhæng mellem danskernes sund-
hed og effektivitet på arbejdspladsen 
og fastslår, at sunde medarbejdere er 
langt mere effektive.

- Fysisk træning giver energi og 
bidrager helt klart positivt til perfor-
mance på arbejdspladsen, siger Peter 
Hermann.

Han mener dog også, at man skal 
være forsigtig med at fastslå, at man 
kan træne sig til en bedre løn.

- Det mener jeg ville være en for 
hård konklusion, fordi løndannelse 
normalt også tager udgangspunkt i en 
række andre faktorer. Det, vi kan fast-
slå med sikkerhed, er, at den indsats, 
den enkelte gør for at være i god fysisk 
form, har betydning for, hvor produktiv 
den pågældende er i jobbet, udtaler 
Peter Hermann.

Professor Michael Lechner er enig i, 
at man ikke entydigt kan dokumente-
re, at god fysisk form udløser af højere 
løn.

- Men der er videnskabeligt under-
byggede beviser for, at god fysisk form 
afspejles i den enkeltes lønniveau. 
Disse resultater er helt håndgribelige 
og kan ikke ignoreres, siger Michael 
Lechner.

Verdens sundeste arbejdsplads
For et par måneder siden blev verdens 

bedste arbejdsplads til håndtering og 
udvikling af arbejdsmiljø kåret. Det 
skete efter en finaledyst på ord ved 
den årlige ”Global Healthy Workplace 
Summit”, som blev holdt i Florianopo-
lis, Brasilien, i maj måned.

Lån & Spar Bank var med i finalen 
med programmet ”Bank i bevægel-
se”, der siden 2009 har haft fokus på 
at skabe fysisk og mentalt robuste 
medarbejdere.

Efter præsentationer og spørgsmål 
fra dommerne blev vinderen kåret. 
Lån & Spar vandt finalen over det 
pakistanske sygeforsikringsselskab 
”Naya Jeevan” i kategorien SME 
employers (small to medium-sized 
business).

I de øvrige kategorier vandt medici-
nalvirksomhederne Glaxo Smith Kline 
og Unilever.

- Vores program ”Bank i bevægelse” 
handler om, at vi samtænker vores 
forretningsstrategi med en strategi om 
at gøre vores medarbejdere mere fag-
ligt og personligt kompetente. På den 
måde kan vi øge arbejdskapaciteten, 
forbedre rådgivningen, øge kundernes 
tilfredshed og bankens indtjening. 
Man kan godt trives, selvom der stilles 
højere krav, og man skal producere 
mere, hvis man samtidig øger den 
personlige og faglige robusthed, siger 
HR- & kommunikationsdirektør Keld 
Thornæs.

Sunde og tilfredse medarbejdere
Tidligere på året var Lån & Spar blevet 
hædret af EU for ”Bank i bevægelse” 
ved tildeling af prisen ”Healthy good 
practices award” ved en ceremoni i 
Riga. 

- Det at have en resultatorienteret 
tilgang til medarbejdernes mentale og 
fysiske velbefindende har vist sig at 
være en god investering for os. I takt 
med, at vi har arbejdet med program-
met ”Bank i bevægelse” som en inte-
greret proces i vores forretningsstra-
tegi, har vi skabt rekordresultater for 
vores bank i løbet af de sidste seks år, 
siger adm. direktør John Christiansen.

Lån & Spars program blev iværksat 
tilbage i 2009, og samtidig med at 
bankens medarbejdere er mere sunde 
og effektive, er glæden ved at arbejde 
også forbedret markant. I den seneste 
undersøgelse fra i år siger 93 pct. af 
de ansatte, at de er tilfredse eller me-
get tilfredse med at arbejde i banken.

Lån & Spar Bank kåret som verdens bedste 
arbejdsplads.
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Thorbjørn takker af

kort
nyt

Sælger ville gerne have beholdt navnet. Køber insisterede 
på at få det med i handelen, og sådan blev det. I dag er den 
tidligere statsisbryder Thorbjørn tilbage i sin hjemby. Nu i 
privat regi med navnet Thorbjørn, Svendborg.

Thorbjørn stak til søs for enden af en slæbebåd fra 
Flådestation Frederikshavn en midsommerdag og stæv-
nede mod den sydfynske købstad. Og efterlod et alvorligt 
hak i Frederikshavns mangeårige byprofil - samt brødrene 
Isbjørn og Danbjørn. Dermed var en tredjedel af den poli-
tiske beslutning om afhændelse af den statslige isbryder-
flåde opfyldt.

Salget har efter sigende indbragt statskassen et tocifret 
millionbeløb.

Thorbjørn brød sidst is i Limfjorden i 2010. Den ny ejer, 
Nordane Shipping, har fire årtiers erfaring med at bane 
vejen for småskibe gennem isen i de indre danske fjorde, 
hvor det også er tanken at lade Thorbjørn gøre fyldest. 
Først skal den dog på værft i Svendborg og serviceres efter 
år i dvale - og suppleres med en bagpropel, som vil gøre 
den mere manøvredygtig ifølge Nordane Shippings chef, 
Niels Højlund Hansen.

Thorbjørn blev bygget i Svendborg i 1980 som den yngste 
af de tre isbjørne. - Thorbjørn er den letteste af isbryder-
ne - og den yngste; derfor faldt valget på den, forklarer 
Højlund Hansen, som afviser forlydender om, at isbryderen 
skal til Grønland, - Det er journalistsnak, siger han.

Pæn interesse
Metertyk var havisen i Vestgrønland i foråret. Det koldeste 
i Grønland i mange år, ned til minus 30 grader. Inspekti-
onsskibet Triton og inspektionsfartøjet Ejnar Mikkelsen 
måtte gøre isbrydning til en rutineopgave for at bane vejen 
for forsyningsskibe til bygderne på vestkysten, fremgik det 
af Marinestabens hjemmeside.    

Man kunne så måske foranlediges til at tro, at ”bjørne-
ne” havde en fremtid i Grønland. Nu sælges de i stedet af 
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) på 
grund af manglende opgaver i Syddanmark.

Hos FMI holdes kortene helt tæt til kroppen. Salgschef 
Jesper Bo Nielsen fortæller, at interessen både fra ind- og 
udland for at byde på isbryderne har været ganske pæn. 
Danbjørn og Isbjørn ventes at blive skudt af over de næste 
par måneder. Der følger en del tonstunge reservedele 
med; skibsskruer, aksler og meget andet en isbryder til-
hørende. Bjørnene sælges til fortsat indsats mod voldsom 
is - og ikke til ophug. Hvilket prisen er sat efter. De ventes 
at indbringe et ganske pænt millionbeløb.  

Indtil videre ligger de tilbageblevne to bjørne til kaj i Fre-
derikshavn - som en del af den krakelerede byprofil.

Yngste isbryder privatiseret via millionhandel.

AF LEIF O. NØRGAARD, DJ

SOLGT

Thorbjørn blev bygget 
på Svendborg Værft 
og søsat 1. juni 1980. 
Deplacement 1.548 
tons, længde 57,30 
meter, bredde 15,30 
meter, dybgang 4,70 
meter, fremdrift 2xB&W 
dieselmotorer 6.300 Hk, 
fart 16 knob, besætning 
22 mand. Udfaset 22. 
marts 2013 - solgt 
til Nordane Shipping 
september 2015.

Is forude - Thorbjørn på vej hjem til 
Svendborg med en lys fremtid i sigte.
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Konstitueret major Alan Mergens forslag til løngruppe 5 

Lidt provokerende spørger jeg 
i overskriften, om vi kan få en 
erstatning for MJ M322. Jeg 
skriver det vel vidende, at der 
i den nye HR-policy ikke blev 
plads til den mere driftsorien-
terede, fagligt dybe major, som 
M322-niveauet var tiltænkt. 

Denne beslutning har 
frustreret rigtig mange gode 
kaptajner, der kun kan komme 
en grad højere via mere eller 
mindre relevante masterud-
dannelser. Og jeg er en af dem.

Som forberedelse til dette 
indlæg læste jeg Fagbladet 
Officeren nummer 02/2015. 
To artikler faldt mig i øjnene. 
En artikel, hvor ”efteruddan-
nelse åbner flere døre og 
civile valgmuligheder”, og en 
artikel, hvor der skrives om, 
at ”anerkendelse er andet end 
pæne ord og medaljer” med 
baggrund i en kamphandling, 
hvor det faglige militære hånd-
værk gjorde den reelle forskel. 
Anerkendelse er også et punkt 

i HOD’s egen tilfredshedsun-
dersøgelse og i AKM-undersø-
gelsen. Efter at have læst disse 
artikler tænkte jeg, at der må 
kunne findes en mulighed for 
at anerkende den driftsbetone-
de sektionschef eller tilsva-
rende, der ønsker at anvende 
sine evner som soldat og leder 
mere end de akademiske 
evner – og samtidig honorere 
intentionen om at skulle læse 
for at gå fra KN til MJ.

Jeg kan godt se rimelighe-
den i, at den egnede KN skal 
give den en tand ekstra for at 
blive udnævnt til MJ – men 
at skulle bruge 2-4 år på en 
Master eller tilsvarende ved 
siden af sit job overstiger 
min forstand og det faktuel-
le jobindhold i rigtig mange 
MJ-stillinger. Kunne disse 
stillinger nedklassificeres til 
KN. Ja, og flere er blevet det – 
men så mangler det væsentlige 
område, der hedder anerken-
delse og karrieremulighed. 
Og mangel på begge begreber 
angives bl.a. i diverse indlæg 
om officersafgangen. For en 
udnævnelse betyder meget for 
selvværd og tilfredshed.

Mit forslag er, at man 
inden for rammen af Forsva-
rets HR-policy opererer med 
to typer MJ, Løngruppe 5. 
Forskellen skulle synliggøres i 
uddannelsestillæggets størrel-
se. Skal man bestride en MJ, 
Løngruppe 5–stilling, der ikke 
har behov for den fulde aka-
demiske uddannelse, skal ens 
uddannelsestillæg nedskæres 
tilsvarende. For enkelhedens 
skyld ser jeg, at man bør have 
en MJ, Løngruppe 5, hvor 
studiekravet er eksempelvis 

Kan vi få en erstatning for MJ M322? 

DEBATTEN Brug QR-koden til at komme direkte 
til HOD‘s mobilsite (m.hod.dk)

AF KONSTITUERET MAJOR ALAN MERGEN

MJ, løngruppe 5 Studie/udvikling/forskning 60 ECTS point Fuldt uddannelsestillæg
MJ, løngruppe 5 Drift/LE ELM/NK/ 20 ECTS point 1/3 uddannelsestillæg
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20 ECTS point, og uddannel-
sestillægget er 1/3 af det fulde 
tillæg. Alternativet hertil er 
en stilling, hvor de fulde 60 
ECTS-point er kravet, og hvor 
uddannelsestillægget er fuldt. 

Kravet om ECTS-point skal 
fremgå af funktionsbeskrivel-
se og stillingsopslag og være 
centralt besluttet, så det ikke 
bliver et decentralt kapløb om 
at hverve medarbejdere med 
et uigennemskueligt karrie-
reforløb til følge. Samme grad 
– forskellig grundløn. Det lyder 
da bekendt.

På den måde kunne man 
beholde en stor del af de 
nuværende M322-stillinger 
(men ikke alle, da det som 
udgangspunkt skal være 
lønsumsneutralt) og samtidig 
give rum for den anerkendel-
se, en udnævnelse også giver, 
og som systemet ikke må 
negligere længere. For med 
en større mulighed for at blive 
udnævnt kan det også skabe 
en synlig karrierevej for de af 
os, som ikke ønsker at akade-
misere det at være officer og 
soldat. En synlighed, der bl.a. 
efterlyses i lederen i Fagbladet 
Officeren 02/2015.

Jeg ved ikke, om min anbe-
faling er spiselig for arbejds-
giver og HOD, men jeg synes, 
at parterne skylder at give 
alle velmenende forslag en 
mulighed, for den nuværende 
manglende karrieremulighed 
uden om de 60 ECTS-point er 
stærkt frustrerende. 
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HOD svarer:
Forsvarsministeriet udsendte 
den 29. oktober 2014 skrivel-
se om ”Den fremadrettede 
forvaltning af majorer på 
M322-niveauet”, men den hen-
vender sig alene til allerede 
udnævnte majorer (M322); i 
skrivelsen anmodes FPS om 
at evaluere ordningen senest 
ultimo NOV 2015 - og det er 
lige om lidt. Hvad resultatet 
af denne evaluering bliver, 
skal der her ikke gættes på. 
Imidlertid bør denne evalu-
ering forholde sig til, at der 
sidder et antal KN (M321) og 
fungerer i højere stillinger - 
typisk M322-stillinger, men 
også løngruppe 5-stillinger/
M331 - og har gjort det i op til 
6-7 år uden at blive udnævnt.  
HOD har sammen med 
FPS-BEMDIV deltaget i et af-
dækningsarbejde af omfanget 
for at klarlægge, hvor mange 
og hvem der i denne sammen-
hæng er blevet ramt af Forsva-
rets selvpålagte udnævnelses-
top, som så er blevet ophævet 
igen; der har dog ikke været 
nogen udnævnelser til major, 
M322.

 Hvor efterlader det så en 
stor gruppe kaptajner? Ganske 
rigtigt, som Alan Mergen 
skriver, i et frustrerende 
tomrum - man skal lige huske, 
at hovedparten af kaptajnerne 
i dagens forsvar er tjeneste-
mænd.

Efter sommerens mange historier 
om pressede medarbejdere i et 
presset forsvar, så kom så endnu 
en såkaldt HR-måling, den fjerde 
af slagsen. Ikke overraskende 
viser den nye måling, at det går 
ned ad bakke på alle områder 
(tilfredshed, motivation og fast-
holdelse) - og hvad så nu, spørger 
man så.

Naturligvis er både minister og 
forsvarschef fremkommet med 
kommentarer om, at vi skal se 
nærmere på sagerne, ganske som 
de skal og ganske som forventet.

Men HR-målinger er jo som 
klimaforandringer; det er nemt at 
konstatere, at noget er galt, men 
meget sværere at gøre noget ved. 
Inden jeg fortsætter ud ad det 
spor, så vil jeg lige kommentere 
lidt på selve HR-undersøgelsen.

Handlingsanvisende analyser?
Jeg har været i Forsvaret i mere 
end 34 år nu, og det har langt 
overvejende været 34 rigtig gode 
år. Dengang for længe siden havde 
vi noget, der hed ”Holdnings-
målinger”. Jeg tror, at vi målte i 
hver enhed (Ansvar 4) ca. hvert 
andet år, og så kunne man ellers 
sammenligne på kryds og tværs. 
Det var enkelt, og jeg tror, at det 
var billigt - og så blev det de fleste 
steder brugt til lige at stoppe 
op og overveje, om noget skulle 
justeres, om cheferne nu gjorde 
det godt, og om der overordnet 
set var noget galt med ”forsvarets 
tilstand”. Jo, dengang stavede vi 
også Forsvaret med lille, og svar-
procenter var nær de 100 (”Giv 
agt – i dag skal alle have afleveret 
spørgeskema!”), men siden da er 
der sket meget.

Nu taler vi ikke længere 
Holdningsmålinger, men 
HR-måling, og nu er det 
ikke os selv, der udleverer 
et simpelt spørgeskema til 
medarbejderne, men derimod 
et konsulentfirma, der sender 
tusindevis af elektroniske ting 

 Så på den baggrund giver 
det foreslåede god mening, 
idet HOD dog ikke er enig i, 
at der absolut skal være ud-
dannelseskrav til denne ”nye” 
gruppe - det er jo erfaringen 
og kompetencen, der efter-
spørges.

HOD hører fra flere styrel-
ses-, stabs- og myndigheds-
chefer, at man fortsat har 
brug for den specialiserede 
major/orlogskaptajn. Dette 
bør medtages i både evalue-
ringen og i genforhandling af 
overenskomsten, således at 
både tjenestemænd og over-
enskomstansatte får mulighed 
for karriere til major/orlogs-
kaptajnsniveauet uden krav 
om videregående uddannelse.

ud til medarbejderne og får 
lidt under halvdelen retur. Til 
gengæld kvitterer de så med 
en farvestrålende brochure og 
med flotte grafer og såkaldte 
”handlingsanvisende analyser”, 
der viser, at det generelt står 
lidt sløjt til, og at tendensen er 
negativ (det er i hvert fald det, 
jeg tror, at der står).

Summa summarum så står 
jeg tilbage med en følelse af, 
at HR-målingen ret beset ikke 
fortæller mig noget, jeg ikke 
vidste i forvejen - nemlig at 
stemningen i Forsvaret er for 
nedadgående, og at situationen 
kalder på handling. Og når 
jeg læser rapporten med alle 
dens fine billeder og grafer, 
så kan jeg ikke lade være med 
at tænke tanken: ”Gad vide, 
hvad det har kostet at få denne 
undersøgelse lavet?”. Som Ein-
stein sagde: ”Ikke alt, der kan 
tælles, tæller, og ikke alt, der 
tæller, kan tælles”, og jeg har 
en tendens til at tro, at dette 
tælleri har taget overhånd. Ikke 
at vi skal tilbage til, at chefen 
sparker døren ind og råber: 
”Stop det civile pis, samling 
af officererne i messen om 15 
minutter!”, men måske et sted 
midt imellem kunne gøre det – 
endda bedre og billigere.

Mit budskab her er, at vi 
måske har ladet målinger og 
statistikker overtage for meget 
og glemmer betydningen af 
chefvirket, herunder chefens 
ansvar for og ikke mindst 
interesse i, at soldaterne trives, 
og at enheden skal kunne 
kæmpe. Men for at kunne 
kæmpe, så skal cheferne have 
ægte indflydelse, mulighed for 
selv at styre, selv at bestemme. 
For cheferne er dem, der er 
derude, og de kan se, føle og 
høre, og de kan kan omsætte 
direktiver og ordrer til hand-
ling, men forudsætningen for, 
at cheferne kan gøre det, er, 
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at de selv har ansvar, og at de 
selv er ansvarlige. Jeg tror, at 
vi engang kendte dette som 
helhedsansvar. 

Helhedsansvaret tilbage
”Vi vil ha’ Ungeren igen”, sang 
Natasja engang, og som chef 
i Forsvaret så råber jeg: ”Vi vil 
ha’ helhedsansvaret igen!” Jeg 
tror, at pendulet er svinget for 
langt over i retning af centra-
lisering og en konstant søgen 
efter effektivisering, hvilket 
jeg er overbevist om er en af 
hovedårsagerne til den dårlige 
stemning, der er i Forsvaret.

Jeg mener derfor, at tiden 
er kommet til at decentralisere 
nogle af kompetencerne tilbage 
til Niveau III (regimenter, 
wings, eskadrer m.v.) og der-
med give chefer mulighed og 
ansvar for at løse udfordringer-
ne på et niveau, hvor det giver 
mening, hvor det kan forklares, 
og hvor der kan opleves reel 
medindflydelse og samarbejde. 

Og tiden er ikke til flere 
centrale tiltag eller undersø-
gelser, ikke nye ”66 tiltag” eller 
konsulenter; det, jeg efterspør-
ger, er konkrete handlinger, og 
her kommer nogle idéer:
•  Genindfør HR på Niveau III og 

anvend kun ansøgningssy-
stemet, når det giver mening 
(alt for megen tid går med 
pseudo-processer, og hvis 
chefen ”sætter holdet”, så 
skal han også kunne flytte 
rundt på sine spillere.

•  Genindfør den geografiske 

mobilitet. Det skal økono-
misk være muligt at flytte sig 
rundt, til gavn for karriere 
og Forsvaret. De forvalt-
ningsmæssige værktøjer 
findes (stadig) i PAV, eks. 
T/D-penge, og administreret 
intelligent tror jeg, at regnin-
gen bliver meget mindre end 
tidligere. Budgetterne skal 
ikke ligesom før ligge cen-
tralt ved FPT (nu FPS), men 
ved Niv III, således at der er 
et incitament til at anvende 
dette ressourcebevidst.

•  Genindfør M322. Det var en 
stor fejl at afskaffe dette 
niveau, der var tiltænkt som 
slutstilling for de mange 
dygtige officerer, der ikke 
skal på chefniveauet.

•  Indkøb i rette tid og rette 
mængde. Det er frustre-
rende at se, hvordan vi 
tilsyneladende ikke længere 
gør tingene ordentligt. Helt 
fra reservedele, lastbiler og 
til enkeltmandsudrustning 
så mangler der hele tiden 
noget. Hvorfor er MTS (uni-
form med MultiTerrænSlø-
ring) kun udrullet halvt og 
mangelfuldt, og hvor bliver 
TYR (beskyttelsesudrustning) 
til alle af? Vi skal ikke købe 
for meget som i gamle dage, 
men lige nu er vi langt fra 
det acceptable (og eksem-
plerne er mange). 

•  Idræt tilbage til alle militære. 
Signalværdien til dem, der 
arbejder i stabe og skoler, er 
slet ikke det værd, og de fac-

to skal alle militære alligevel 
være klar til udsendelse - jeg 
selv er et ”skoleeksempel” 
på dette. I øvrigt tror jeg fuldt 
og fast på, at ”idræt, når tje-
nesten tillader det” er en god 
investering – ikke en udgift.

•  Og så til sidst: Tillad tje-
nestestedsblade. Mange 
af vores soldater har ikke 
en FIIN-konto, og det er en 
fantastisk måde at formidle 
bred viden til alle (og nej - 
Forsvarsavisen erstatter på 
ingen måde dette behov).

Hvem skal nu betale?
Ja, der vil komme en regning, 
men alting koster, også det at 
opretholde gode og tilfredse 
medarbejdere. Men gode og til-
fredse medarbejdere er netop 
det, der leverer kampkraft, og 
jeg er fuldt ud overbevist om, at 
Forsvarets vigtigste ressource 
er medarbejderne. Udgifter til 
tilfredse medarbejdere er ikke 
noget, der skal minimeres, 
det skal derimod ses som en 
investering. Ellers fortsætter vi 
bare med at spare os ihjel.

Kan cheferne styre ressour-
cerne og håndtere helhedsan-
svaret? Se, det er, hvad jeg vil 
kalde et godt spørgsmål, for 
indrømmet: sporene skræm-
mer. Alle, der har arbejdet på 
Niveau III og opefter, kender 
eksempler på chefer, der ikke 
har formået eller forstået at 
arbejde i helheder og dermed 
ikke har kørt deres enhed opti-
malt set i et helhedsperspektiv. 

Men jeg er af den opfattelse, 
at nutidens chefer er villige til 
at ”steppe op” og generobre 
”nøglerne til enhederne” og 
samtidig også er klar til at tage 
konsekvensen ved ikke at leve 
op til ansvaret.

En virkelig historie
Lad mig slutte med en lille 
anekdote her fra Afghanistan: 
Under et besøg på Camp 
Marmal (Masar-e-Sharif) 
mødte jeg en af mine tidlige-
re kadetter fra Flyvevåbnets 
Officersskole, klasse VICTOR/
VALIANT (udnævnt 2013). Som 
det er for vane i disse tider, så 
kom vi til at tale om stemnin-
gen i Forsvaret, og her kunne 
han fortælle mig, at over 1/3 
af officererne på hans årgang 
allerede har forladt Forsvaret 
(efter mindre end to år), og 
flere er på vej samme vej. Det 
kan på ingen måde ses som en 
god investering, og det kalder 
på løsninger her og nu. Vel at 
mærke løsninger, der kræver 
beslutsomhed og handlekraft, 
ikke flere undersøgelser.
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FORSIDEN: 
Et af de emner, der var til diskussion mellem chefen 
for Hjemmeværnet, general Finn Winkler og de offi-
cerer, der ønskede at studere på Forsvarsakademi-
et, var, at de skulle finde ud af, hvad de prioriterede. 
- Vi satte familien først, derefter studiet og som 
nummer tre det militære arbejde. Det hjælper ikke, 
at man har dårlig samvittighed over for sit arbejde. 
Eller at din chef ikke ved, om han skal prioritere 
øvelse eller studium, siger major Torben Engen fra 
Den Kgl. Livgarde. På forsidebilledet går han tur 
med sit barn på Svanemøllens Kaserne.
Han fortæller at, man aldrig kan undgå en kollision 
her og der. - Men min umiddelbare chef har fået at 
vide, at det for mit vedkommende hedder studium 
først. Og det er han helt med på.

Læs reportagen og interviewet side 37 – 39.
Foto: Peter Eilertsen
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