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

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

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

www.saabgroup.com
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Selv om vi gennem 2015 har oplevet væsent-
lige forbedringer i forhandlingsklimaet, og 
også i stigende grad opnår både forlig og nye 
aftaler, så kaster den fortsatte officersafgang 
store skygger over året, og foreløbigt har For-
svaret ikke taget afgørende skridt til at få vendt 
udviklingen. 

Det er selvfølgelig positivt, at forsvarsmini-
steriet nu har nedsat en særlig HR-Taskforce, 
og aktivt vil inddrage de lokale samarbejds-
udvalg. Departementschefen siger ganske 
vist i en mail, at der ikke er nogen hurtige 
løsninger og at vi må have tålmodighed, men 
også at man ønsker varige løsninger. Selv om 
det virker ukoordineret, er det også positivt, 
at forsvarschefen har kastet sig ind i kam-
pen. Mailen fra forsvarschefen kan vist bedst 
sammenfattes med, at HR-strategierne bliver 
fastholdt og eventuelle løsninger skal findes 
inden for rammen – dertil må jeg bare sige, at 
det ikke er godt nok.

Ledelsens tiltag giver kun grundlag for 
behersket optimisme. HOD går selvfølgelig 
100 pct. ind i samarbejdet om at opnå varige 
og bæredygtige løsninger, men jeg må også 
understrege, at HOD undersøgelser ikke peger 
på lokale løsninger. Der er kun få fællesnæv-
nere bag utilfredsheden i Forsvaret, og der kan 
derfor også kun i meget begrænset omfang 
peges på fælles løsninger.

Med den store afgang af specielt yngre offi-
cerer virker det virkelighedsfjernt, at Forsvars-
ministeriets KPI (Key Performance Indicators) 
for personaleomsætning er ”grøn”. Virksomhe-
der, der kan trække på hele arbejdsstyrken, og 
ikke er begrænset af statslige overenskomster 
kan leve med en stor personaleomsætning, 
men for Forsvaret, der selv må ”producere” 
sine officerer, er en personaleomsætning for 
officerer på aktuelt 7,7 pct. alarmerende.

Forsvaret kan med stor nøjagtighed beregne 
hvor mange nye officerer man skal producere. 
Den aldersmæssige afgang ligger, selv om 
man korvarigt vinder lidt på ændringen af den 
pligtige afgangsalder, på ca. 90 - 100 pr. år. 
Den uforudsete nettoafgang af officerer har i 
både 2014 og 2015 ligget på ca. 125 officerer pr. 
år, og med en simpel hovedregning kræver den 
nuværende struktur derfor, at der produceres 
ca. 220 nye officerer pr. år. 

Med de aktuelle produktionsmål vil uddannel-
sen af nye officerer stige til 146 pr. år fra 2020, 
men i årene frem til og med 2019, uddannes der 
kun op til ca. 210 officerer med diplomuddannel-
sen og ca. 120 efter den gamle ordning. Hvis ikke 
den uforudsete afgang reduceres, vil der i sam-
me periode kunne afgå op mod i alt 900 officerer. 

Forsvaret kan altså, med 
udgangen af 2019 stå 
med en mangel på over 
600 officerer, og herefter 
have en negativ vækst på 
ca. 74 officerer pr. år. 

Forsvaret kan altså, med udgangen af 2019 stå 
med en mangel på over 600 officerer, og herefter 
have en negativ vækst på ca. 74 officerer pr. år. 
Sat på spidsen kan den planlagte produktion, 
med en personaleomsætning på 7,7 pct., kun 
føde en struktur med ca. 1.900 officerer.  

Det er forhåbentlig ikke Forsvarets målsæt-
ning? Det forudsætter enten en fortsat markant 
og fuldstændig urealistisk ændring af militære 
stillinger til civile, eller et meget stærkt reduce-
ret forsvar.

Hvis der skal rettes op på situationen så må 
man både øge produktionen, og håbe der er 
kvalificerede ansøgere nok, og gøre alt hvad 
man kan for snarest at reducere den uforudsete 
afgang til de ca. 45 pr. år, som vil balancere med 
strukturen og den planlagte produktion.

Officerskorpset fortjener et fyldestgørende, 
ærligt og troværdigt svar på hvad Forsvarsmini-
steriet egentlig vil med officerskorpset, og tag 
så de nødvendige beslutninger – den nuværende 
dans om den varme grød hører kun hjemme i 
julesangen.

Stands ulykken!

FORMANDEN HAR ORDET

Formand,
Niels Tønning
niels@hod.dk
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Som et led i strukturtil-
pasningerne i Sekretariatet 
er overassistent Jeanette 
Kristensen (51 år) op-
sagt, og hun fratræder sin 
stilling pr. 1. marts 2016. 
Jeanette har siden sekre-
tariatets indflytning i Olof 
Palmes Gade i 2002 været 
bl.a. receptionist samt haft 
kontakten til husets hånd-
værkere og indkøb m.m.

Jeanette har været ansat 
i organisationen i 28 år, idet 
hun kom til Hovedorganisa-

tionen af Officerer af A-linjen (HOA) den 15. 
februar 1988. 

HOA og de øvrige to officersorganisatio-
ner, HOC (Officerer af B-linjen) og HJO (Offi-
cerer i Hjemmeværnet), blev slået sammen 
til HOD pr. 1. januar 1994. Allerede i oktober 
1992 var HOA’s og HOC’s sekretariater flyttet 
sammen i en ejendom i Vester Voldgade på 
hver sin etage, Jeanette sad i HOA’s sekre-
tariat. Men kun 14 måneder efter blev de 
to sekretariater samlet på samme etage i 
forbindelse med stiftelsen af HOD. 

Efter sekretariatets flytning til Østerbro i 
2002 i Olof Palmes Gade blev der etableret 
en reception i stueetagen, bemandet af bl.a. 
Jeanette.

Fremtiden
- Min fremtidige beskæftigelse bliver som 
selvstændig behandler inden for akupunk-
tur, massage og zoneterapi. Jeg har gennem 
de seneste ca. 14 år taget uddannelse inden 
for disse fag, fortæller Jeanette. 

Jeg har læst anatomi, fysiologi, syg-
domslære, medicinlære samt klientkontakt. 
Min akupunkturuddannelse baserer sig bl.a. 
på TCM (Traditional Chinese Acupunctur), 
som jeg har taget på Helseskolen i Søborg, 
hvor jeg også har læst zoneterapi. Jeg er 
tillige uddannet som fysiurgisk-, bindevævs- 
og idrætsmassør fra A.M. Massageskole.

Fra det kommende årsskifte bliver Jeanet-
tes opgaver fordelt på de andre medarbej-
dere. 

Sekretariatets øvrige administrative funk-
tioner varetages af Susanne M. Eriksen, Per-
nille Jakobsen, Tina Hendrichsen og Lonnie 
G. Henriksen.

Præmiestigning på 
livsforsikring
Med virkning fra 1. januar 2016 stiger præmien på 
HOD’s livsforsikring med 10,00 kr. til 190,00 kr. ved 
hel-dækning og 5,00 kr. til 95,00 kr. ved halv-dæk-
ning.

I denne forbindelse har Forende Gruppeliv udvidet 
dækningen ved visse kritiske sygdomme med:

- Kronisk hjertesvigt med indoperation af KD/
CRT-enhed

- Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) udvides med 
yderligere 3 diagnoser, 
og diagnosekravet i 
Dissemineret sklerose 
lempes.

Af konsulent Steen Mikkelsen

I januar 2014 fandt HOD, at FPT, nu Forsvarsministeriets Personale-
styrelse (FPS), begik aftalebrud på aftalen om pilottillæg ved at redu-
cere i pilottillæggets størrelse, fordi en pilot søgte en anden stilling. 
Men FPT/FPS var ikke modtagelig for HOD’s argumenter endsige et 
uddybende brev fra vores advokat. FPS fastholdt. Derfor måtte sagen 
gå sin gang, og den var berammet til at komme for i Tjenestemands-
retten den 10. november. I starten af november måned erkendte FPS 
via Kammeradvokaten, at HOD havde ret fra begyndelsen. 

Siden den første sag har flere piloter oplevet at blive reduceret i 
pilottillæg med henvisning til et ansøgt stillingsskifte.

FPS argumenterede med, at en ansøgning inden for Forsvarets 
”ansøgningssystem” var at sidestille med en ansøgning om ikke at 
blive anvendt i overensstemmelse med sin uddannelse. Den tolkning 
var HOD ikke enig i, og det er nu og fortsat HOD’s opfattelse, der er 
gældende. 

I øvrigt finder HOD, at en ansøgning om ikke at blive anvendt i over-
ensstemmelse med sin uddannelse alene kan initieres af den enkelte 
pilot, ikke af eller opfordret dertil af ledelsen. 

HOD forventer, at FPS af egen drift straks genoptager de sager, 
hvor der er sket reduktion i pilottillægget, og sørger for, at der udbe-
tales korrekte tillæg.

HOD havde ret 
fra dag 1

Kontingent
Medlemskontingentet til HOD 
reguleres ikke pr. 1. januar 2016. 
Kontingent er uændret med 
følgende satser fra 1. januar 2016 
-  1. juli 2016:
Aktivt medlem: kr. 418,00 pr. 
måned
Kadetter: kr. 209,00 pr. måned
Passivt medlem: kr. 75,00 pr. 
måned.
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Vickie Lind er pr. 1. januar ansat i 
HOD med titel af pressechef og bliver 
ansvarlig for udgivelsen af medlems-
blad, hjemmeside, sociale medier, 
mobilsite, elektroniske nyhedsbreve, 
pressemeddelelser, produktion af 
video samt overordnet medie- og 
pressestrategi. 

I dag er hun redaktør i Forsvarets 
Hovedredaktion, Forsvarskomman-
doen / Kommunikationssektionen i 
Værnsfælles Forsvarskommando.

Vickie Lind, 42 år, startede på 
Journalisthøjskolen i 1994, og efter 
endt uddannelse i 1998 blev hun ansat 
som vært på Dagens Nyheder på TV3, 
hvor hun var redaktionssekretær på de 
daglige nyheder og vært på sportspro-
grammer.

Allerede i 2003, hvor hun produ-
cerede magasinprogrammer til dk4, 
leverede hun daglige nyheder til 
Forsvarets hjemmeside, og hun deltog 
i opbygningen af Forsvarets hjemme-
side.

Hun var journalistpraktikant i årene 
1996 – 98 på det hedengangne Kanal 
2 Rapporten, var vært på morgenny-
heder, inden hun de næste par år var 
ansat hos Scannews TV3.

I årene 2002 – 2003 var Vickie redak-
tør på Mission Media, hvor hun bl.a. 
producerede magasinprogrammer, 
corporate videos, reportage og rekla-
mer. Herefter kom hun til Forsvarets 
TV, hvor hun var producerende redak-
tør af faste magasinprogrammer til 
dk4 og de daglige nyheder til Forsva-
rets hjemmeside samt co-produktio-

ner med eksterne medier. Hertil kom 
opbygning af Forsvarets hjemmeside.

Hun havde orlov fra Forsvarets 
TV i to omgange, første gang i seks 
måneder (2004) og anden gang i tre 
måneder (2006).

Vickie medvirkede til den redak-
tionelle del af opbygning og drift af 
Danmarks første rigtige web-tv kanal 
Forsvarskanalen.tv. Senere opbygning 
og drift af natochannel.tv, der til at 
begynde med havde hjemme i Køben-
havn, senere i Bruxelles.

Fra 2007 var hun med i udviklingen 
af Forsvarets Mediecenter og havde 
redaktionelt ansvar for alle produk-
tioner til både interne og eksterne 
platforme. Det vil sige indhold til 
Forsvarets interne tv-kanal, Forsva-
rets hjemmeside, Forsvarets intranet, 
Forsvarets medarbejderblad, Forsvar-
skanalen.tv samt Forsvarskanalens 
Facebook og you tube sider.

I 2012 var hun med i opstarten af 
en ny afdeling og blev daglig jourha-
vende på redaktionen samt redaktør 
på Forsvarets nye medarbejderavis, 
Forsvarsavisen, der udgives af Værns-
fælles Forsvarskommando. Her er 
primært fokus på det politiske, diplo-
matiske arbejde, det kræver at få hele 
organisationen og ti lokalredaktioner 
til at levere til det fælles produkt.

Privat bor Vickie i Køge sammen 
med kæresten Peter og en datter.

Efter 17 år som redaktør i HOD fra-
træder Henning Lahrmann jobbet pr. 
1. januar 2016. Fra samme dato over-
tager journalist Vickie Lind stillingen. 

Ny redaktør i HOD
Henning Lahrmann overgår til et job som senior-journalist

Henning er fortsat tilknyttet HOD’s 
sekretariat som senior-journalist.

Umiddelbart inden ansættelsen i 
1998 som bl.a. redaktør, webmaster 
og kommunikationsansvarlig i HOD 
var Henning journalist på bl.a. Næst-
ved Tidende, Sjællandske Tidende og 
Ekstra Bladet. 

Med sin baggrund som formand for 
Flyvevåbnets Konstabelforening var 
han med til at stifte Centralforeningen 
for Stampersonel (CS) i 1967 og sad i 
CS’s bestyrelse indtil 1974, hvor han 
blev ansat som redaktør af fagbladet 
”Stampersonel”. 

I årene 1977 – 79 læste Henning 
en række enkeltfag på Københavns 
Universitet, nemlig statsforfatningsret 
og organisationsteori samt samfunds-
kommunikation og nationaløkonomi. 
Herefter fulgte Nordisk Journalist-
kursus og enkeltfagskurser på den 
journalistiske efteruddannelse i bl.a. 
økonomi, billedjournalistik, internet 
m.m. 

I 1988 tog han imod jobbet som 
redaktionschef hos pressebureauet 
”Eclair PR- & Kommunikation” med 
14 medarbejdere, hvor han bl.a. var 
ansvarlig for udgivelsen af den franske 
glaskoncern Saint-Gobains nordiske 
personaleblad.

De følgende år var Henning medstif-
ter af bureauet ”Prodialog I/S”, ansat 
som direktør for MedieMaskinen med 
10 medarbejdere og senere chefre-
daktør for ØresundsMagasinet. I en 
periode var han kommunikationsråd-
giver hos Siemens Danmark og ISS 
Skandinavien.

Henning har udgivet og været 
medforfatter til fire bøger om bl.a. 
Forsvarets personel. I 1998/99 var han 
medproducent på tre TV-programmer 
om dansk militærflyvnings historie 
med fællestitlen ”På vingerne”.

FOTOS: SARA SKYTTE  OG PETER EILERTSEN

Kontingent
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Forsvaret bygger på 
militære kompetencer
- Det er positivt, at man igennem sin karriere kan flekse mellem 
det militære og det civile og derved bringer kompetencer ud og 
ind, mener forsvarsministeren

AF JOURNALIST ALICE BINNS  FOTO: MORTEN FREDSLUND 

Han blev vraget af vælgerne ved 
Folketingsvalget i juni og havde efter 
14 år som toppolitiker mentalt låst 
døren til Christiansborg og smidt 
nøglen væk. Men døren havde en 
kattelem, og den benyttede han godt 
tre måneder senere. Statsminister 
Lars Løkke Rasmussen var i bekneb 
for en forsvarsminister og minister for 
nordisk samarbejde. Valget faldt på 
Peter Christensen. 

Ved tiltrædelsen 30. september 
udtalte han bl.a., at det for ham som 
forsvarsminister handler om at træffe 
nogle gode beslutninger, som gør, at 
Forsvaret har en velfungerende orga-
nisation. En umulig opgave, vil nogen 
mene. I hvert fald så længe beslutnin-
gerne skal træffes inden for rammer-
ne af et forkætret forsvarsforlig, der 
har efterladt meget dybe og måske 
uoprettelige ridser i lakken. 

Over hele landet er der endnu 
synlige tegn på, at orkanen Gorm har 
raset, så det er oplagt at lægge ud 
med det civile beredskab, der også 
er hårdt ramt af sparekniven. For-
svarsministeren har for nylig udtalt, 
at de 125 mio. kr., der skal spares på 
redningsberedskabet, ikke vil indebæ-
re lukning af centre. Det er jo en rar 
melding, som imidlertid straks fører 
til den næste spekulation: Hvor skal 
pengene så findes? 

- Når det har været vigtigt for mig at 
få sagt tydeligt, at regeringen ikke øn-
sker at lukke beredskabscentre, er det 
også for at få skabt ro hos danskerne. 
De skal vide, at vi vægter beredskab 
i hele landet, netop i lyset af alt, hvad 
der foregår, med flygtningestrømme, 
en uforudsigelig natur og, hvad jeg 
bestemt håber aldrig sker, terrorisme. 

Det betyder så også, at man ikke kan 
finde de 125 mio. i beredskabet. Der-
for er jeg i gang med at finde alterna-
tiver enten uden for mit ministerområ-
de eller indenfor. Man vil kunne finde 
besparelser ved at effektivisere nogle 
af støttefunktionerne som regnskab, 
HR og hvad, der hører med til at drive 
en organisation, men man vil ikke 
kunne finde 125 mio. kr. uden, at det 
vil betyde lukning af selve frontbered-
skabet, og det ønsker vi ikke. 

Færre militære stillinger og ringere 
uddannelser
- Deler du HOD’s opfattelse af, at 
departementet i stigende omfang 
ændrer militære stillinger til civile, at 
kvaliteten af officersuddannelserne er 
blevet forringet, og at det militærfagli-
ge råd har trange kår? 

- Jeg har sagt fra starten, at vi er et 
forsvar, der bygger på militære kom-
petencer, og at disse kan bruges alle 
steder i organisationen. De tal, jeg har 
set, viser i øvrigt, at der ikke er sket 
skred i balancen mellem militært og 
civilt personel. Det har jeg ikke i sinde 
at lave om på, fordi jeg synes, det er 
vigtigt at prioritere den militærfaglige 
indsigt i Forsvaret.

Med hensyn til spørgsmålet om ud-
dannelse siger den 40-årige minister:

- Jeg mener faktisk, at den nye 
uddannelsesstruktur rummer nogle 
muligheder, men også nogle kvaliteter 
i, at uddannelserne er blevet kortere 
og med skarpere fokus på de militære 
elementer, hvor man så kan erhverve 
de mere almene færdigheder parallelt 
med eller inden, man bliver en del af 
Forsvaret.

I relation til mulighederne påpeger 

forsvarsministeren, at uddannelsen 
også giver officeren nogle kompe-
tencer, som kan bruges i det civile, 
hvilket er positivt for både den enkelte 
officer og for Forsvaret. At man igen-
nem sin karriere kan flekse mellem 
det militære og det civile og derved 
bringer kompetencer ud og ind, ser 
han som noget positivt. 

-  Vi skal dog sikre – og det har min 
store opmærksomhed – at vi ikke 
kommer til at mangle dygtige officerer. 
Jeg er optaget af, at vi har et stærkt 
forsvar med dygtige ledere, som har 
lyst til at være her. 

Apropos officersflugt påpeger Peter 
Christensen, at den første, han holdt 
møde med, efter han var blevet for-
svarsminister, var HOD formand Niels 
Tønning.

- Det er klart, at vi skal tage HR-må-
lingen alvorligt. Derfor er der blevet 
nedsat en task force, der i dialog med 
blandt andre HOD ser på, hvilke juste-
ringer der skal til.

Forsvarets robusthed
- De militære personelorganisationer 
har sagt, at ”buen er spændt” til det 
yderste, og Dansk Folkeparti har bak-
ket op om general Knud Bartels opfor-
dring til at sikre Forsvarets robusthed. 
Hvad er din holdning til det?

- Jeg synes, Forsvaret kan være 
stolte af det, de leverer inden for den 
ramme, der nu en gang er, og der 
er ingen tvivl om, at skal man kunne 
mere, vil det selvfølgelig kræve flere 
ressourcer. Det bliver jo også en dis-
kussion, som skal tages i forbindelse 
med næste forsvarsforlig. Det, jeg 
bliver ærgerlig over, er, at jeg kan se 
overskrifter i aviser om, at Forsvaret 

INTERVIEW MED NY MINISTER
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er ved at falde fra hinanden og ikke 
kan levere 90 mand til Mali. Det er 
simpelthen ikke rigtigt. Og tænk, hvis 
det var sandt, at vi bruger så mange 
penge på dansk forsvar, hvis konklusi-
onen var, at vi ikke var i stand til at le-
vere internationalt. Det er en præmis, 
jeg ikke anerkender. Vi skal kunne tale 
åbent og ærligt om de problemer og 
udfordringer, der er i Forsvaret, især 
når man har været igennem en meget 
stor omstilling og besparelser, men 
jeg har svært ved at se, hvem man 
gavner ved at prøve at tale Forsvaret 
ned i et leje, hvor det ikke er. 

Forsvarsministeren vil gerne un-
derstrege med hele to streger under, 
at han oprigtigt mener, Forsvaret kan 
levere.

Nye kampfly
- Hvorfor bliver afgørelsen om indkøb 
af nye kampfly hele tiden udskudt? Et 
rygte siger, at resultatet af McKinsey’s 
undersøgelse af kampfly-kapaciteten 
allerede er fastlagt til en besparel-
se på 300 mio. kr. Kan du be- eller 
afkræfte det?

- Det kan jeg nemt afkræfte, for der 
er endnu ikke taget stilling. Når be-
slutningen er blevet udsat, er det fordi, 
det er en meget stor beslutning. Én 
ting er at få beslutningsgrundlaget og 
analyserne på plads, men økonomien 
skal også på plads, og det arbejder 
jeg med. Regeringen er optaget af, 
at beslutningen træffes på et solidt 
grundlag og så hellere bruge nogle 
ekstra måneder på at sikre dette.

Nedskæringer
- I regeringsgrundlaget står der bl.a., 
at man vil styrke NATO’s globale rolle 
og sikre, at Danmark yder et væsent-
ligt bidrag til, at NATO også fortsat er 
verdens stærkeste forsvarsalliance. 
Hvordan vil man løfte den opgave?

- NATO er rygraden i vores for-
svars- og sikkerhedspolitik. Det er 
det væsentligste samarbejde, vi er en 
del af, og en forsikring om, at man vil 
hjælpe hinanden, hvis der skulle opstå 
trusler mod den enkelte nationalstat. 
Når man er en del af en solidarisk 
ordning, skal alle også bidrage, og det 
gør vi. Danmark har tilsluttet sig en 
hensigtserklæring om at arbejde hen 
imod 2 procent. En del af erklæringen 
er så også, at NATO-landene noterer 
sig de forsvarsbudgetter, som er poli-

tisk besluttet. Men diskussionen vil jo 
komme, når der skal laves et nyt for-
svarsforlig, fordi der er en forventning 
i NATO om, at også Danmark øger sine 
forsvarsbudgetter.

Og nu vi er ved det gældende for-
svarsforlig, så er forsvarsministeren 
helt på det rene med, at besparelser-
ne på 2.7 mia. kr. langt fra har været 
til fordel for Forsvaret og de ansatte. 
Kan han så love, at der ikke vil blive 
skåret yderligere?

- Der bliver ikke ændret på det 
nuværende forsvarsforlig, og nu er vi 
faktisk meget tæt på at have leveret 
de 2.7 mia., så det er en meget lille 
del, der udestår at blive gennemført 
af den besparelse. Endnu har rege-
ringen ikke fastlagt, hvad vores udspil 
til ramme skal være for det næste 
forsvarsforlig, men jeg er overbevist 
om, at efterspørgslen på dansk forsvar 

kun vil blive større i fremtiden, og vi 
kan ikke levere det, vi gør i dag, eller 
mere, hvis der spares yderligere.

- Hvor vil dit største fokus være i 
forbindelse med det forsvarsforlig, der 
skal gælde fra 2018?

Jeg er optaget af, at vi får et forsvar, 
som også kan bidrage i længere tid og 
med forskellige kapaciteter samtidig. 
Dér er der nogle begrænsninger i den 
måde, hvorpå vi i dag har opbygget 
Forsvaret, og det handler om dybde.

Hvad mener han om de nye officersuddan-
nelser? Vil der blive nedlagt flere militære 
stillinger? Sker der yderligere forringelser 
inden for det gældende forsvarsforlig? 
Hvornår træffes beslutning om indkøb af 
nye kampfly? Efter 63 dage som forsvars-
minister var Peter Christensen klar til at 
besvare spørgsmål fra HOD. 

Forsvarsminister og 
minister for nordisk 

samarbejde, Peter 
Christensen, var 
fra 2007 til 2015 

folketingsmedlem 
for Venstre. Han er 
tidligere skattemi-

nister, statsrevisor, 
finansordfører, 

politisk ordfører, 
skattepolitisk ord-

fører, medlem af 
Finansudvalget og 

Skatteudvalget m.m. 
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STORE ERFARINGER FRA TRIDENT JUNCTURE

Gigant-øvelse gav stort udbytte
Reaktionskampgruppen høstede værdifulde erfaringer på mange fronter 
under den tre uger lange Trident Juncture i Chinchilla i Spanien – den 
største NATO-øvelse siden 2002. 

Vel hjemme igen er det en tilfreds 
kampgruppechef, der kan reflektere 
over ”Lessons Identified” under feltø-
velsen Trident Juncture, der blandt 
andet løb af stabelen i det sydøstlige 
Spanien. 

Øvelsen blev gennemført over 
godt tre uger i oktober og november 
i forskellige områder af Spanien, 
Portugal og Italien og var den største 
NATO-øvelse siden 2002. Omkring 
36.000 soldater fra ikke mindre end 30 
forskellige lande var med. Danmarks 
hovedbidrag var Reaktionskampgrup-
pe 2015-II, som var forskudt 2.700 km 
sydpå til det ca. 250 km2 store Chin-
chilla-øvelsesområde. 

- For reaktionskampgruppens ved-
kommende udmærkede øvelsen sig 
især ved, at den gav et godt og stort 
uddannelsesudbytte på alle involve-
rede niveauer. Alle funktionsniveauer, 
officerer, stregbefalingsmænd og 
konstabler – inklusive mig selv – var 
mere eller mindre konstant aktiveret 
og blev udfordret i et fantastisk set up. 
Vi indgik i en fuld enkadreret britisk 
brigade med tre bataljoner, og det er 
sjældent, at man får mulighed for at 
øve operationer i den målestok, siger 
oberstløjtnant Anders B. Olesen.  

Han er chef for Reaktionskamp-
gruppe 2015-II, hvis grundstamme er 
II Panserinfanteribataljon fra Jydske 
Dragonregiment. Sammen med enhe-
der fra den øvrige del af hæren tæller 
reaktionskampgruppen i alt godt 
1.000 soldater.   

TEKST OG FOTOS: JOURNALIST MORTEN FREDSLUND

Højt niveau
-Konklusionen, vi har bragt med os 
hjem, er blandt andet, at vi er rigtig, 
rigtig dygtige til at samvirke på tværs 
af våbenarterne, og generelt er vi på 
et meget højt uddannelsesniveau, 
siger Anders B. Olesen.

I Chinchilla blev de første to uger 
brugt på at indøve og gennemføre 
tre operative handlebaner, hvor der 
indgik forskellige scenarier, men 
hvor der også var indlagt stabilise-
ringsoperationer som afslutning på 
eksempelvis kamp i bebyggelse. 

 - Vi er hurtige til at omstille os 
til de forskellige operationstyper, 
og soldaterne er rigtig dygtige til at 
switche deres mind-set i forhold til 
operationens karakter. Vi er overord-
net også gode til at samarbejde med 
andre nationers enheder, og blandt 
andet indgik vores kampvogneskadron 
i den italienske bataljon i en længere 
periode, hvilket var lærerigt for alle 
parter, siger Anders B. Olesen.

Også plads til forbedringer
Han peger dog også på, at der ved 
samarbejdet med andre nationers 
enheder – interoperabilitet – også er 
plads til forbedringer. 

- Især når det handler om kommu-
nikation med andre nationer, så vi en 
række problemstillinger, hvor vi kan 
blive bedre. Vores egne kommunikati-
onssystemer gør det svært at kom-
munikere med andre, og jeg måtte 
benytte mig af de andre nationers 

radiomateriel, hvis jeg skulle nå deres 
førere. Men netop det problem arbej-
des der, så vidt jeg ved, allerede med 
at finde en løsning på. Men også når 
det handler om generel udveksling 
af informationer og fælles taktiske 
procedurer, er der fortsat ting, vi kan 
blive bedre til, siger Anders B. Olesen. 

Danskerne havde taget 224 hjul-
køretøjer, 73 pansrede køretøjer og 
kampvogne samt godt 80 containere 
og såkaldte flatracks med til Chinchil-
la, hvor soldaterne stort set opholdt 
sig i felten under alle tre øvelsesuger. 
Uden for øvelsesområdet var der dog 
opstillet en teltlejr, hvor soldaterne 
kunne soignere sig og hvile, hvis tiden 
tillod det i kamppauserne mellem 
handlebanerne og den afsluttende 
store feltøvelse. 

- Når det gælder feltvanthed, har 
vi også noteret os, at der er områder, 
hvor vi skal blive bedre til at klare os. 
Soldaten skal blive bedre til at passe 
på sig selv under længere tid i felten, 
og der skal også ses nærmere på, om 
der skal indkøbes nyt materiel til den 
disciplin. Blandt andet har soldaten 
ikke længere en teltflage i sin oppak-
ning, og det viste sig at være en man-
gel dernede, siger Anders B. Olesen.

Fremad – trods manglende viden
Når det gælder selve førervirket, 
peger kampgruppechefen på, at han 
gerne så en større risikovillighed 
blandt sine chefer og førere. 

- Der skal ikke herske tvivl om, at vi 
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har lært rigtig meget af vores opera-
tioner i blandt andet Afghanistan. Det 
er dog ikke altid, man kan overføre de 
høstede erfaringer til andre operatio-
ner som dem, vi udførte i Spanien. Her 
var af og til brug for at handle på et 
ufuldstændigt grundlag – altså mang-
lende viden eller indsigt i en række 
forhold, som ellers ville gøre operatio-
nen mindre risikofyldt, siger Anders B. 
Olesen og uddyber:

- De fleste førere har i vores tidligere 
internationale operationer været vant 
til at kunne trække informationer fra 
et hav af assets, inden en forstående 
operation. Men de assets, den massive 
viden eller opdaterede kort har man 
ikke altid adgang til. Men det må ikke 
gøre enheden handlingslammet, og 
man må så gennemføre operationen 
trods den manglende dybtgående viden 
– og med en forhøjet risiko til følge. 
Det er en disciplin, vi førere skal øve os 
mere i.

Der skulle tænkes i højden
At de tre ugers intensive feltøvelse 
også har vist, hvilke områder der kan 
forbedres, ændrer ikke kampgruppe-
chefens generelle indtryk af, at udbyt-
tet fra deltagelsen i Trident Juncture 
har været ekstremt højt. 

- Kampgruppen har været på rigtig 
mange øvelser, og alt personel har 
været hårdt spændt for. Men det er helt 
klart mit indtryk, at alle personelgrup-
per har fået nogle særdeles brug-
bare erfaringer med sig hjem. Alene 

Ingen skulle være i tvivl om, at 
der er danskere blandt de 36.000 

soldater, der er med i Trident 
Juncture. Kommandodelingen ved 

4/II Jydske Dragonregiment viser 
flaget efter ankomst til bered-

skabsområdet. 

Oberstløjtnant Anders Berg Kristensen, i 
midten,  stod i spidsen for den ca. 1.000 mand 

store Reaktionskampgruppe 2015 II, under 
Trident Juncture i Chinchilla i Spanien. 

Danskerne havde taget 224 hjulkøretøjer, 73 
pansrede køretøjer og kampvogne samt godt 
80 containere og såkaldte flatracks med til Chin-
chilla. Ingeniørernes panserbro blev også slået 
adskillige gange i det meget kuperede terræn. 
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terrænet med sine store og brede vidder, 
bakker og slugter betød, at kørere og 
skytter ikke blot skulle tænke og sikre sig 
horisontalt, men også vertikalt. Og når 
førerne skulle fastsætte højre og venstre 
begrænsning, var det ikke nok at tænke 
i siden. Nu skulle der også tænkes i høj-
den, siger Anders B. Olesen og tilføjer:

- Trident Juncture har været en kæmpe 
udfordring at planlægge. Men udbyttet 
har været meget stort – blandt andet 
fordi øvelsen blev gennemført i en fanta-
stisk ramme og i et unikt terræn. Og vi vil 
aldrig kunne gennemføre en øvelse som 
den hjemme i Danmark, hvor vi modtager 
10, 12 eller 15 køretøjer, når vi øver os i 
at overtage kampen fra en anden enhed. I 
Chinchilla kom der flere end 100 køretø-
jer, da vi øvede den disciplin. Det sætter 
det lidt i perspektiv.

Beredskabsperioden for Reaktions-
kampgruppe 2015 II udløber ved årsskif-
tet og er den sidste i den gamle struktur 
med et års uddannelse og et halvt års 
beredskabsperiode. Fra nytår bliver 
reaktionskampgruppernes uddannelses- 
og beredskabsperiode fordoblet til hhv. to 
års uddannelse og et års beredskab. 

Der deltog soldater fra 30 nationer i Trident 
Juncture. Det var dog primært briter, italienere, 

spaniere og som her amerikanere, som 
danskerne havde kontakt til under øvelsen. 

Oberstløjtnant Anders Berg Olesen hilser på den britiske 
brigadechef  ved øvelsens start. Den danske kampgruppe-

chef er meget tilfreds med det store uddannelsesudbytte på 
alle involverede niveauer, som øvelsen kastede af sig. Det 

er dog også plads til forbedringer på et par punkter.

STORE ERFARINGER FRA TRIDENT JUNCTURE
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kort
nyt

Major Steen Nørgaard Gøtsche 
(53 år) er med virkning fra 1. 
januar 2016 ansat som ny konsu-
lent i HOD.
Ud over sit mangeårige job inden 
for Hjemmeværnet er Steen Gøts-
ches baggrund, at han kender til 
HOD’s virke og organisation fra 
bl.a. sin tid i lokalafdelingsbe-
styrelser, både som bestyrelses-

medlem, formand og tillidsrepræsentant.
Siden august 2012 har han været ansat som forsvarsfaglig 
koordinator i Samtænkningssektionen i Samtænknings- og 
aftalesektionen i Hjemmeværnskommandoen med organisato-
risk tilhørsforhold i Planlægningsdivisionen.

I 1997 forrettede Steen Gøtsche international tjeneste og var 
udsendt til Bosnien, hvor han gjorde tjeneste som næstkom-
manderende og operationsofficer ved Allied Military Intelli-
gence Batalion i 3. COY/1.US DIV under Multinational Division 
- North (MND-N).

Gennem sin tjenestetid i Forsvaret har Steen Gøtsche arbej-
det med mange forskellige opgaver og med mange forskelli-
ge personel-grupper, gående fra frivillige i Hjemmeværnet, 
reserveofficerer fra alle værn, fastansatte, tolke (både NATO- 
og lokale tolke) samt civile af alle personelkategorier, og han 
har bl.a. erfaringer med netværksopbygning og relationer til 
samfundsvigtige virksomheder.

Ny konsulent 
i HOD

HOD’s sekretariat er lukket for henvendelser 
i perioden fra torsdag den 24. december 2015 
til fredag den 1. januar 2016 (begge dage incl.). 
Formand Niels Tønning +45 2237 3966 og 
sekretariatschef Morten B. Nielsen +45 5178 
6033 kan kontaktes ved særlige hændelser. 

Sekretariatet takker alle for et godt sam-
arbejde i det forgangne år, og vi ønsker 
organisationens medlemmer, venner, 
forhandlingspartnere, tillidsrepræsentanter, 
lokalafdelingsbestyrelser, samarbejdspart- 
nere, forretningsforbindelser, leverandører, 
pressen m.fl. en glædelig jul og et godt nytår.

Jule- og nytårslukket 
i HOD 

OK15-
arbejdet 
er nu 
færdigt
Af konsulent Steen Mikkelsen

Arbejdet med opdatering af HOD’s aftaler 
som følge af OK 15-forhandlingerne er 
nu tilendebragt, idet der tirsdag den 27. 
oktober 2015 blev sat underskrifter på
•  Protokollat til overenskomst for ak-

ademikere i staten om ansættelse af 
officerer på overenskomstvilkår.

•  Protokollat 1 om nyt lønsystem for 
tjenestemandsansatte officerer.

•  Aftale om tillægsdannelse for tjeneste-
mandsansatte officerer med tilhøren-
de bilag udvisende fortsat gældende 
aftaler samt enighedspapir vedr. nyt 
uddannelsestillæg.

•  Forståelsespapir vedr. tillægsdannelse 
for tjenestemandsansatte officerer.

Hele det nye aftalegrundlag finder du 
som medlem ved at logge ind og gå til 
emnet OK15 på din forside “Til Dig”.
Har vi opnået noget fornuftigt med denne 
pakke? Ja, det har vi:
•  Arbejdsmarkedspension til kadetter på 

grundlæggende officersuddannelse på 
3%.

•  Uddannelsestillægget er nu knyttet til 
stillingen, så ved funktion får man også 
pensionen af tillægget.

•  Nu er PKVAL i udgangspunktet varige i 
modsætning til tidligere, hvor det typisk 
var for en 3-årig periode.

•  PKVAL er også i udgangspunktet 
pensionsgivende, hvilket vil sige, at 
man forhandler det beløb, der skal på 
lønsedlen, hvortil kommer pensions-
bidraget. Det kan efter den ansattes 
ønske så aftales ikke-pensionsgivende.

•  Der kan som noget nyt aftales indiv-
iduelle funktionstillæg efter samme 
principper som for PKVAL.

•  Grundlaget for alle aftaler er, at still-
ingen er et “s-objekt” og ikke den grad, 
man har. Stillingen er således f.eks. 
eskadrillechef og ikke major eller kom-
pagnichef og ikke kaptajn etc.
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Niels Bonde blev valgt som 
formand for Centralforeningen 

af Stampersonel i CF i 1978
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Officer, diplomat, 
nødhjælpsarbejder
Kolonnechef Niels Bonde takker af efter en dobbelt-
sporet karriere i BRS og HOD.

TEKST: JOURNALIST STEEN RAMSGAARD
FOTO: FOTOJOURNALIST LENE ESTHAVE

For et år siden var det en helt vildt 
skræmmende tanke, at arbejdsli-
vet slutter med udgangen af 2015. 
Kolonnechef Niels Bonde er hverken 
gammel eller udbrændt og føler selv, 
at han stadig har masser at byde på. 
Niels Bonde udtræder af HOD’s hoved-
bestyrelse i forbindelse med det ordi-
nære repræsentantskabsmøde den 24. 
maj 2016 i Vingsted Centret.

Steder uden airbags
- Jeg tænkte, at det er mærkeligt at 
hæve pensionsalderen for en masse 
mennesker, mens jeg selv skal ud af 
arbejdsmarkedet som 60-årig.

Men efter tanken langsomt har 
bundfældet sig, glæder Niels Bonde 
sig til selv at styre sin hverdag.

- Det bliver en kæmpe omvæltning! 
Jeg kommer til at gå fra to fuldtidsjob 
til at underholde mig selv. Jeg vil bru-
ge tiden til at fiske, fotografere, køre 
motorcykel, stå på ski og så ordne 
haven. Og jeg skal helt sikkert på det 
Gule Rev igen, fortæller Niels Bonde. 
Iveren og forventningsglæden stråler 
ud af ham ved tanken om det sagno-
mspundne hotspot for lystfiskere med 
masser af store fisk ud for Jammer-
bugten.

Det er den samme iver og glæde, 
han gennem et langt liv har lagt i både 
Beredskabsstyrelsen, BRS, og det 
faglige arbejde i ikke mindst HOD.

- Jeg har kørt på to spor det meste 
af mit liv. Normalt karrieren som offi-
cer et fuldtidsjob, og de faglige kampe 
og lange seje træk et andet. Men i 
mit arbejdsliv har de altid gået hånd 
i hånd, bortset fra en selvvalgt pause 
fra 2000-2007.

I HOD har Niels Bonde været med 
til at genindføre paralleliteten mellem 
officersgruppen i BRS og Forsvaret, så 
den nu gælder på både løn og an-
sættelse. Han har også været med til 
sammenlægningen af beredskabsof-
ficerernes HBD og HOD, forhandlin-
gerne om højere pensionsalder og 
afskaffelse af tjenestemandsbegrebet.

Også ændringen af regler for vagt-
tjeneste bærer hans fingeraftryk. Før 
fik man efter 24 timers vagt løn for 7 
1/2 time + et tillæg på godt 1.300 kr. 
til at dække de sidste 16 timer. I dag 
får man løn for 22 timer efter en 24 
timers vagt.

Steder uden airbags
- Jeg har fået lov til at udfolde mig 
ude i verden. Steder, hvor der ikke har 
været airbags, når noget gik galt. Jeg 
har været glad for at kunne forene det 
at være officer, nødhjælpsarbejder og 
diplomat. Så føler jeg for alvor, at det, 
jeg har lært, har givet mening i mit 
arbejdsliv.

I foråret 1993 blev Niels Bonde 
spurgt, om han ville tage til Bosnien 

som teamleder for en gruppe nød-
hjælpschauffører. Han svarede ja.

- Jeg havde jo meldt mig som officer 
i det daværende Civilforsvar. Det var 
ikke humanismen, der trak. Eller et 
særligt kendskab til forholdene derne-
de. At komme afsted som teamleder 
ville være en del af min uddannelse og 
det job, jeg bestred herhjemme.

- Mit arbejde bestod bl.a. i at 
udveksle situationsbilleder med FN 
og Røde Kors, stå for sikkerhed og 
kontakt til CF og EF, som EU hed 
dengang. Sammen med FN planlagde 
jeg destinationer for nødhjælpen. Som 
teamleder havde jeg ansvaret for to 
konvojledere, 20 chauffører, en værk-
stedsleder, to mekanikere og en ræk-
ke lokalansatte – tolke, vagter og på 
kontor, værksted og depot. Vores base 
lå i byen Zenica i det centrale Bosnien, 
som var under britisk kontrol. Vi kørte 
seks dage om ugen, ti biler pr. tur, og 
var på værksted syvende dag. På dage 
med for hårde kampe i området deltog 
holdet bl.a. i arrangementer med 
forældreløse børn.

Sikkerhedsproceduren for konvo-
jerne var sådan, at en britisk officer 
altid kørte ruten igennem dagen før. 
Han afrapporterede derefter til Niels 
Bonde, som så briefede konvojleder 
og chauffører før hver eneste tur. På 
specielle ture blev konvojen eskorteret 
af to britiske kampvogne – en foran 
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og en bagved. De havde ordre til at 
besvare ilden i samme øjeblik, nogen 
beskød konvojen.

Sådan var proceduren også 1. juni 
1993. Alligevel gik det frygteligt galt. 
Niels Bonde blev den første danske 
officer, der måtte sende folk hjem i 
kister. Læs hans fortælling i artiklen 
”Maglaj”.

Ny Start
På Beredskabsstyrelsens kaserne 
i Haderslev har Niels Bonde bl.a. 
modtaget MIA-prisen (mangfoldighed 
i arbejdslivet) og gennemført Projekt 
Sundhed sammen med Haderslev 
Kommune og nogle civile konsulenter. 
I den afsluttende rapport konklude-
rede de, at de ’aldrig havde arbejdet 
med en virksomhed, der havde nået så 
store resultater’. 

Han har også indført det ’pengelø-

se center’. De mange kaffe-, slik- og 
frugtautomater tager kun imod chip-
kort, for det der med at tælle penge 
tog alt for lang tid.

Det seneste, og Niels Bondes sidste, 
projekt er Ny Start. Det sætter fokus 
på arbejdsglæde, resultater og på at 
skabe tilfredse medarbejdere og god 
ledelse. Projektet har ændret hold-
ninger og samarbejdsånd fra at være 
positiv til meget positiv.

- Det er et projekt, han startede 
med alle chefer i Haderslev, så det 
var den samlede ledelse, der kiggede 
indad og spurgte ’hvad driver mig som 
leder, og hvorfor er jeg leder’ og det 
har bredt sig videre til alle andre her. 
Det opsummerer, hvordan han tænker 
som chef, siger beredskabsmester 
(seniorsergent) Ulrik Mosekjær, der er 
næstformand i det lokale samarbejds-
udvalg. 

- Han er en vidunderlig chef. Et 
menneske, som elsker andre menne-
sker. Han holder af at tage helstøbte 
beslutninger, og man kan komme til 
ham og fortælle, at hans beslutnin-
ger skal genovervejes. Uden at blive 
skreget ud. Han synes, det er vigtigt 
at træffe den rigtige beslutning første 
gang og medinddrage folk.

Ulrik Mosekjær betegner sin snart 
forhenværende chef som en god og 
naturlig leder, der er god til at imø-
dese problemer og håndtere dem, der 
alligevel måtte opstå. Hans løsninger 
tager altid først hensyn til medarbej-
dere, derefter til arbejdspladsen.

Han er ikke typen, der får en til at 
bryde sammen af grin. Men han har 
masser af humor og selvironi. Hans 
afløser får en tung arv at løfte, spår 
Ulrik Mosekjær.

BLÅ BOG:

Født 1955 i Børkop og opvokset på en gård 
som nr. to af fire søskende
1977  værnepligtig hos Civilforsvaret i Ha-

derslev. Blev under protest sendt på 
befalingsmandsskolen, men beslut-
tede at fortsætte i CF og kom på CFs 
officersskole på Bernstorff Slot

1985  tilbage til Haderslev som korpsme-
ster (premierløjtnant).

1988 forfremmet til sektionsleder (kap-
tajn) i Herning
1993 teamleder i Bosnien
1994  VUT-2 brandingeniøruddannelse på 

Lunds Universitet i Revinge
1999  fra Herning til BRS i Birkerød som 

souschef i Operationelt Bered-
skab. Dansk repræsentant i råd, i 
Bruxelles vedrørende beredskabs-
spørgsmål

2000  i Gujarat, Indien, som forbindelsesof-
ficer efter naturkatastrofe 

2001 udnævnt til 2-stjernet kolonnechef 
(oberstløjtnant)
2007  forfremmet til 3-trestjernet kolon-

nechef (oberst) og chef for BRS i 
Haderslev

2008  chef for EU-Kommissionens mission 
i Georgien efter landets krig mod 
Rusland

Gift med Joy, sammen har de datteren 
Tonje på 17

FAGLIG BLÅ BOG:

1978 formand for Centralforeningen af 
Stampersonel i CF
1985  valgt til hovedbestyrelsen i Hovedor-

ganisationen af Officerer i CF, HOC
1993  næstformand i CF’s to sammenslut-

tede organisationer, HBD (bered-
skabsofficerer)

1997 formand i HBD
2000  ud af fagligt arbejde efter at have 

anbefalet en fusion af HBD og HOD
2007  tilbage som værns formand/Bered-

skabsstyrelsen i HOD og en af fem 
næstformænd

2013 stedfortrædende formand for HOD

- Jeg har fået lov til at udfolde mig ude i verden. Steder, 
hvor der ikke har været airbags, når noget gik galt. Jeg 

har været glad for at kunne forene det at være officer, 
nødhjælpsarbejder og diplomat. Så føler jeg for alvor, at 

det, jeg har lært, har givet mening i mit arbejdsliv.
Kolonnechef Niels Bonde 
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Den bosniske borgerkrig 
kostede to danskere livet
Kolonnechef Niels Bonde fortæller om den tragiske hændelse 
i byen Maglaj, da to danske nødhjælpsarbejdere blev dræbt.

Provinsbyen Maglaj, som ligger i den 
nordlige del af Bosnien-Hercegovina, 
godt et halvt hundrede kilometer fra 
Zenica, var i foråret 1993 omringet af 
serberne. Og de lukkede ikke nogen 
ind. Indbyggerne manglede desperat 
mad og medicin. Denne dag havde FN 
dog forhandlet en konvoj-tilladelse på 
plads.

- Vi fik direkte at vide, at hvis det var 
os, så kunne konvojen komme igen-
nem. Vi blev kaldt den rene konvoj. Vi 
betalte f.eks. aldrig bestikkelse. Som 
teamleder valgte jeg denne gang at 
tage med konvojen, fordi der i FN var 
speciel interesse for Maglaj.

- Vi nåede frem til tunnelen ved 
Maglaj og parkerede konvojen i den. 
Imens kørte jeg selv og to lastbiler ned 
til et varehus og læssede af. De tom-
me lastbiler kørte derefter tilbage til 
tunnelen, og de to næste kørte frem. 
Men da den anden gruppe lastbiler 
nåede varehuset, begyndte en voldsom 
beskydning med mortergranater, så vi 
løb ned i kælderen under varehuset. 

- Jeg kaldte konvojlederen over 
radioen og orienterede ham om situ-
ationen. Han fortalte, at de også blev 
beskudt med morterer. Men de ramte 
ikke ind i tunnelen, så jeg gav ordre til, 
at han skulle trække længere ind. De 
to britiske kampvogne holdt også oppe 
ved tunnelen.

Efter en længere beskydning kom 
der et ophold i eksplosionerne på 
omkring ti minutter. Niels Bonde 
forsøgte igen at gå ud og kalde over 
radioen, men fik ingen kontakt. Derfor 
kørte han og de to lastbilchauffører i 

TEKST: JOURNALIST STEEN RAMSGAARD

fuld fart op til tunnelen og parkerede ti 
meter foran mundingen.

Skulle have luft for sine følelser 
- Da vi nåede derop, forsvandt alt 
blodet fra mit hoved. Jeg frøs i ét 
isnende sekund. Bilerne havde ikke 
flyttet sig. De havde ikke nået at rea-
gere på min ordre, inden de var blevet 
skudt i stumper og stykker af serbiske 
kanoner, kampvogne og kraftige 12,7 
maskingeværer. Jeg kunne se én ligge 
død udenfor, to lå i mundingen og flere 
inde i tunnelen. To af dem var mine 
folk, sammen med tolken. Yderligere 
syv lokale var blevet dræbt.

- Jeg satte mig på hug ved det ene 
baghjul og var ved at tage pulsen 
på en af mine mænd, da en granat 
eksploderede på den anden side af 
lastvognen, bag det andet baghjul. 

Granaten flåede lad og presenning i 
stumper og stykker, så træstumper 
regnede ned. Eksplosionen gjorde mig 
døv, men jeg var fuldstændig beskyt-
tet af dækkene. Til gengæld blev min 
mand skubbet væk af lufttrykket. Den 
oplevelse glemmer jeg aldrig, siger 
Niels Bonde.

Han løb hen til den forreste af kon-
vojens to britiske kampvogne. Ingen 
af dem havde affyret så meget som et 
skud.

- 3-4 af mine egne folk sad derin-
de. De var rystede. Men de engelske 
soldater græd! Kampvognsføreren, 
en sergent, var gået helt i chok. Han 
anede ikke, hvad han skulle gøre, 
eller hvor han var. Jeg slog ham ind 
imod metalvæggen og ruskede ham, 
indtil han ’vågnede’ op, beretter Niels 
Bonde.

Mindesmærket 
ved indgangen 
til  tunellen ved 
Maglaj.
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Tilbage i Zenica gik de næste mange 
dage med en psykologisk debriefing af 
folkene. Niels Bonde skiftevis rasede 
og græd og fik luft for sine følelser. 
Han havde også et møde med den 
engelske oberst, som undskyldte 
mange gange, at hans folk ikke havde 
besvaret ilden efter det første skud. 
De var sendt hjem øjeblikkeligt. De 
danske soldater i FN-hovedkvarteret i 
Kiseljak var rasende over, hvad de så 
som et britisk svigt.

Der blev lavet ballistiske under-
søgelser ved tunnelen for at afgøre, 
hvilke våben konvojen var blevet 
beskudt med. Serberne havde skudt 
med alt fra håndvåben og op til 230 
mm artilleri fra en position halvanden 
kilometer fra tunnelen. I ryglænet på 
Niels Bondes sæde i bilen sad der et 
projektil fra en AK47’er. Jo mere han 
har tænkt over det, jo mere overbevist 
bliver Niels Bonde om, at konvojen var 
faldet i et baghold. 

En oplevelse der skal bearbejdes
- Den dag i dag undrer jeg mig over, 

at der kunne nå at komme et tv-hold 
ind i tunnelen og filme den smadrede 
konvoj. De havde nået det på de ti mi-
nutters pause i serbernes beskydning, 
mens jeg stadig ventede i kælderen og 
de fire minutter, det tog mig at køre op 
til tunnelen.

Niels Bonde har bearbejdet oplevel-
sen ved at skrive dagbog. Derudover 
talte han med psykologer efter hjem-
komsten. Hans familie og netværk 
hjalp ham videre sammen med tanken 
om, at hans hold reddede mange 
tusinde menneskers liv med medicin 
og fødevarer.

- En del af at bearbejde sådan en 
oplevelse er at få lov til at fortælle igen 
og igen. Jeg har også holdt en hulens 
masse foredrag i foreninger om ople-
velser i Bosnien. Jeg sagde ja til alle, 
fordi det var en form for terapi. Og så 
har jeg holdt øje med chaufførerne 
fra mit hold. Jeg har været sammen 
med hver eneste af dem siden. Nogle 
få slås stadig med eftervirkningerne, 
men resten har det godt.

- Man kommer aldrig over sådan en 

oplevelse, man bliver forandret. Det 
er en del af mig og min bagage resten 
af livet. Man skal lære at leve med det 
på godt og ondt. Lige da jeg kom hjem, 
sagde jeg i sjov, at den episode nok 
ville tage fire år af mit liv. I dag siger 
jeg mindst fire år, siger Niels Bonde, 
som understreger, at han ikke har 
brugt tid på selvbebrejdelser. Efterføl-
gende er forløbet blevet undersøgt af 
både EF, FN, BRS og briterne. Alle har 
rost Bonde og hans hold for deres for-
beredelser og håndtering af forløbet.

Erfaringen fra Bosnien betød, at 
Niels Bonde hele 15 år senere – imod 
alle odds – fik en toppost, da EU efter 
den korte russisk-georgiske krig i 
2008 sendte nødhjælp til den lille Kau-
kasus-nation. Han fik posten, fordi han 
var den i EU-systemet, der havde mest 
erfaring i lige præcis den type opga-
ve, og fordi han havde løst opgaven i 
Bosnien noget nær perfekt.

When the world calls, you need to trust the safety 
of your transportation anywhere anytime.

www.scania.dk/military





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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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.

FORSVARETS EJENDOMSHANDLER

Mursten for millioner 

Hvis Forsvarsministeriet kunne 
sælge ud af alle sine ejendomme og i 
stedet bruge pengene på drift og ma-
terielindkøb, ville der ikke være nogen 
smalle steder i Bredgade.

Forsvarsministeriets Ejendomssty-
relse, FES, står nemlig for driften af 
6.092 bygninger med et samlet byg-
ningsareal på 2,5 millioner kvadrat-
meter. Ejendommene ligger spredt ud 
over hele landet, og dermed er FES 
en af Danmarks store ejendomsma-
tadorer.

Bygningsarealerne består af domi-
ciler, kaserner, depoter og boliger. 
Oveni skal lægges skydebaner og 
øvelsesterræner med et samlet areal 
på ca. 33.000 hektarer.

De mest værdifulde bygninger ligger 
i København. Her råder Forsvaret 
p.t. over et samlet bygningsareal på 
ca. 220.000 kvadratmeter. Antallet 
af bygninger og kvadratmeter i FES 
bliver hele tiden tilpasset det gælden-
de forsvarsforlig, så større ændringer 
i Forsvarets antal kvadratmeter sker 
efter politiske aftaler i forligene, 
forklarer FES i en mail til Fagbladet 
Officeren.

I takt med, at Forsvaret har flyttet 
flere og flere afdelinger og funktioner 
vestpå – eller sydvestpå, som tilfældet 
var med Hjemmeværnskommandoen 
–, bliver der mindre og mindre behov 
for boliger beboet af Forsvarets ansat-
te. Derfor er en del af boligmassen i 
hovedstaden ved at blive solgt fra.

Udsalg i København
For fremtiden vil boligerne primært 
bestå af de såkaldte Gule Stokke i 
Nyboder, hvor der er 605 boliger. 

Dertil kommer nogle få lejeboliger på 
Kastellet og Frederiksberg Slot. FES 
regner ikke med at sælge nogen af 
dem.

Ejendomsvurderingen for de Gule 
Stokke lyder på 500 mio. kr. Bygning-
erne er i øvrigt ved at blive renove-
ret i et større samarbejde mellem 
Forsvarsministeriet og A.P. Møller og 
Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers 
Fond til Almene Formaal. Nyboder 
har gennem 400 år været tilknyttet 
Forsvaret og skal nu omdannes til 
campus for studerende ved Forsvarets 
uddannelser.

Forsvarets ansatte har i brugertil-
fredshedsundersøgelser oplyst, at det 
har stor betydning for dem at bo et 
sted med gode og trygge rammer for 
deres familie, når de med kort varsel 
sendes til København for at forret-
te tjeneste i en afmålt periode eller 
påbegynde en uddannelse. 

Beboerne fremhæver også, at det 
militære netværk styrkes ved, at man 
kommer til at kende hinanden som 
hele mennesker i Nyboder. Huslejen 
er derimod ikke nogen speciel fordel. 
Kvadratmeterprisen er den samme 
som i sammenligneligt privatudlej-
ningsbyggeri i området.

Men derudover har Forsvarsmini-
steriet solgt kraftigt ud i løbet af FES’ 
næsten ni år lange levetid. 200.000 
kvadratmeter er det blevet til.

Aktuelt er ni pct. af Forsvarets 
220.000 resterende kvadratmeter 
i København, svarende til 20.000, 
ved at blive solgt. Det drejer sig om 
henholdsvis Kuglegården på Holmen 
og Søkvæsthuset på Christians-
havn. Søkvæsthuset var stedet, hvor 

Hjemmeværnskommandoen, HJK, 
midlertidigt holdt til, mens komman-
doens egentlige bygninger på Ka-
stellet var under grundig renovering 
efter skybruddet i København i juli 
2011, hvor de fredede bygninger blev 
oversvømmet. I august flyttede HJK så 
til Vordingborg Kaserne.

Og der er penge i de bygninger og 
kvadratmeter, som Forsvarsmini-
steriets Ejendomsstyrelse har solgt i 
København.

Siden etableringen i 2007 er der 
solgt to større ejendomme. Den ene 
er Forsvarets Bygningstjenestes 
tidligere domicil på Frederiksholms 
Kanal. Her udgjorde nettoindtægten 
efter salget 104,5 millioner kr. Frede-
riksholms Kanal blev overflødig med 
FES’ etablering i Hjørring. Udgifterne 
til flytning, etablering m.m. løb op i 
godt 19 millioner kr.

Den anden er den tidligere Hjem-
meværnsbygning på Christianshavns 
Voldgade, hvor salgsprisen var 25,23 
millioner. Den blev overflødig, da 
Hjemmeværnet blev placeret på Sva-
nemøllens Kaserne.

Solgt med tab
Det hænder dog, at Forsvarsministeri-
et kommer til at gøre en dårlig handel 
i forbindelse med køb af ejendomme, 
som nogle år senere bliver overflødige 
på grund af omstruktureringer i nye 
forsvarsforlig. Det var tilfældet med 
Hjemmeværnets ejendom i Sakskø-
bing.

I år 2000 købte Forsvarsministeriet 
en grund i Sakskøbing for at bygge et 
nyt distriktsdomicil til det dengang 
netop sammenlagte fælles distrikt for 

Forsvarsministeriet er blandt Danmarks største ejendomsmatadorer

AF JOURNALIST STEEN RAMSGAARD
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Det koster 300 mill. kroner at skaffe 
plads til det nye Forsvarsministerium.

Lolland-Falster, som tidligere havde 
bestået af distrikterne Nykøbing Fal-
ster og Maribo.

Grundprisen var på 157.600 kr., 
mens udgifterne til at opføre det 
1.100 kvadratmeter store domicil løb 
op i 14,5 millioner. Det fremgår af et 
aktstykke fra Forsvarsministeriet 14. 
marts 2000.

Men få år senere fandt endnu en 
sammenlægning af Hjemmeværns-
distrikterne sted. Den indebar, at 
distrikt Lolland-Falster blev underlagt 
Stensved Kaserne i stedet. Dermed 
var distriktsdomicilet i Sakskøbing 
overflødigt. 

Ejendommen var ved den offentlige 
vurdering i 2005 blevet vurderet til 
16,1 millioner kr., mens den bogførte 
værdi udgjorde 14,9 mio., fremgår 
det af Forsvarsministeriets aktstykke 
fra 15. januar 2007. Ejendommen var 
dog så svær at sælge, at Forsvarets 
Bygningstjeneste måtte alliere sig 
med et ejendomsmæglerfirma, der så 
fandt en privat investor, der bød 8,5 
millioner kr. Efter ’fradrag af omkost-
ninger til ekstern rådgiver’ var der 
8,3 millioner tilbage af de oprindelige 
14.667.600 kr.

Siden det nuværende forsvarsfor-
lig blev indgået, har FES solgt Søn-
derborg Kaserne med øvelsesplads 
for 25 mio. kr., Bülows Kaserne og 
Gammelvagt i Fredericia for 32 mio. 
og Sjælsmark Kaserne i Hørsholm 
for 25 mio. Indtægten fra salget af 
Sønderborg Kaserne kan bruges efter 
en-til-en princippet, når Forsvaret 
skal etablere faciliteterne i forbindel-
se med Sergentskolen i Varde.
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Kvinder kæmpede i special-
styrker i Afghanistan

Midt under optrapningen i USA’s 
militære engagement i krigen i 
Afghanistan i 2010 gik det op for den 
øverstkommanderende for USA’s spe-
cialstyrker, admiral William McRaven, 
at hvis de såkaldte natte-razziaer i 
afghanske landsbyer skulle give noget 
positivt resultat, måtte der indsættes 
kvindelige soldater.

- De mandlige specialstyrker kunne 
ganske enkelt ikke få kontakt med 
kvinder, når de brød ind i huse på jagt 
efter Taleban. De kunne ikke nedbry-
de den kulturelle/religiøse barriere, 
og kvinderne var ofte dem, der havde 
de mest værdifulde efterretninger, 
fortæller forfatteren Gayle Tzemach 
Lemmon. 

Hun udgav for nylig en bog om de 
første 20 kvinder, der blev trænet og 
medvirkede i de amerikanske special-
styrkers natteoperationer i Afgha-
nistan.

I bogen ”Ashleys War” vælger Tzem-
ach Lemmon at fokusere på én af de 
bedste kvindelige soldater, der som 
den eneste af de 20 kvinder mistede 
livet. Hun blev dræbt af en vejsidebom-
be sammen med en mandlig special-
styrke-soldat. 

Bogen fortæller i sin essens hi-
storien om de første kvinder i USA’s 
historie, der blev trænet til og deltog 
i specialoperationer. Opgaven sva-

rede ikke helt til at kæmpe i hærens 
infanteri eller marineinfanteriet. 
Eksempelvis var de 20 kvinder, der 
deltog i specialstyrkernes nattetogter 
i Afghanistan, relativt let udstyret og 
skulle ikke håndtere tunge våben.
Ikke desto mindre var det en betingel-
se for optagelse, at de 20 kvinder var i 
samme fysiske kondition som mænde-
ne, der i mange tilfælde var på deres 
fjerde eller femte turnus i Afghanistan 
og Irak. Der blev ifølge Tzemach 
Lemmon ikke diskrimineret mellem 
mandlige og kvindelige specialstyr-
ke-soldater under nattetogterne. De 
udførte alle præcis de samme opgaver.

- Ingen af afghanerne anede, at de 
var kvindelige soldater. Det blev først 
afsløret, når en soldat som Ashley tog 
sin hjelm af og lod sit lange hår falde 
ned over skuldrene, siger Tzemach 
Lemmon, der er senior stipendiat ved 
USA’s udenrigspolitiske selskab i New 
York, til Fagbladet Officeren.

Cultural Support Teams
Specialstyrkernes kommando valgte 
at benævne de kvindelige soldater 
”Cultural Support Teams”. Deres op-
gave - at fraternisere med afghanske 
kvinder - var ikke ny. Allerede under 
Irak-krigen brugte marineinfanteriet 
kvindelige soldater til at stifte kontakt 
med irakiske kvinder. Samme opgave 

KVINDELIGE SOLDATER

blev senere udført af de amerikan-
ske ”Female Engagement Teams” og 
NATO’s civile-militære CIMIC-hold i 
Afghanistan.

- Forskellen er, at indtil 2011 havde 
ingen af de kvindelige soldater i 
Afghanistan og Irak være tilsluttet en 
kampenhed, og nattetogterne blev 
faktisk gennemført af kampenheder i 
specialstyrkerne, forklarer Tzemach 
Lemmon.

Skiftet til at benytte kvindelige 
soldater i kampenheder skete relativt 
ubemærket. I den amerikanske hær 
og marineinfanteri hersker der nemlig 
stadig forbud mod kvinders deltagel-
se i væbnede operationer. Forbuddet 
er ikke nær så restriktivt i flåden og 
flyvevåbnet, hvor der dog stadig findes 
stillinger, som kvinder ikke kan søge 
ind på.

For to år siden ophævede davæ-
rende forsvarsminister Leon Panetta 
overraskende dette forbud. Han gav 
dog de fire værn indtil januar 2016 til 
at indgive deres mening og eventuelt 
søge om dispensation for at holde 
kvinder væk fra specifikke stillinger.

- Man kan derfor godt påstå, at 
specialstyrkernes beslutning i 2010 
om at rekruttere kvindelige soldater, 
og den succés initiativet fik, var med 
til at forberede terrænet for kvinders 
deltagelse i væbnede operationer fra 
næste år, mener Tzemach Lemmon.

At det går hurtigt med at ophæve 
kønsbarrieren i USA’s forsvar tydelig-
gøres af en beslutning i september om 
at åbne træning til optagelse i hærens 
specialstyrke på Army Ranger School 
- et kursus, der tager tre måneder, og 
som blev bestået af to kvinder i slut-
ningen af august.

Det er dog ikke ensbetydende 

En ny bog fortæller historien om 20 kvindelige soldater, der blev optaget i 
den amerikanske hærs specialstyrke – Army Rangers – for at stifte kontakt 
med afghanske kvinder under nattetogter mod Taleban.  

AF JOURNALIST MARTIN BURCHARTH, NEW YORK

Nationalt barsler forsvarsministeriet med en evaluering af mangfol-
dighedspolitikken, fordi man ikke har nået de ønskede måltal. HOD er 
bekendt med, at der i Danmark ikke er de samme holdningsmæssige 
barrierer, som artiklen nævner fra US Marine Corps, men at der gene-
relt er et velfungerende samarbejde på tværs af køn ved alle enheder. 
Man bør derfor nøje overveje inden man evt. påtvinger enhederne kvote-
ordninger eller regler om positiv særbehandling, og i stedet fokusere på 
den værditilvækst, som mangfoldighed kan give.
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med, at hæren forpligter sig til at 
åbne kampstillinger inden for de højt 
uddannede specialstyrker. Kurset på 
skolen udklækker nemlig kun officerer 
til Ranger 75. Regiment – ikke solda-
ter til specialstyrker.

Tzemach Lemmon regner dog ikke 
med, at mange kvinder vil søge ind og 
kvalificere sig til de fysisk og psykisk 
krævende specialoperationer i de fire 
værn.

- Jeg tror, at det bliver få kvinder, 
der kommer gennem nåleøjet og 
klarer strabadserne. Hertil skal man 
føje, at det kvindelige hold i Afgha-
nistan kun var midlertidigt engageret 
af specialstyrkerne. De vendte hjem til 
kontorstillinger; ti af oprindeligt 20 har 
forladt hæren.

Marineinfanteriet protesterer
Ikke desto mindre forventes modstan-
den mod åbningen af alle stillinger til 
kvinder at være mindre i hæren end i 
marineinfanteriet.

I løbet af det sidste årstid har 
marineinfanteriet forsøgt at afprøve, 
hvorvidt kvinder og mænd i kønsinte-
grerede og rene kvindelige enheder 
kæmper lige så effektivt og risikerer 
samme antal sårede og faldne som 
enheder bemandet udelukkende af 
mandlige soldater. I alt 300 mænd og 
100 kvinder deltog i træningsøvelser, 
der simulerede krig.

I et resumé af rapporten, der blev af-
leveret til forsvarsminister Ash Carter 
i sidste måned, lyder konklusionen, at 
de kvindelige marinesoldater i mange 
scenarier ikke kæmper på samme 
niveau som deres mandlige kolleger.

”Trods teknologiske fremskridt er 

den brutale og fysisk anstrengende 
krigsførelse, der ofte er karakteriseret 
ved voldsanvendelse mod andre men-
nesker tæt på, stort set uforandret 
gennem århundreder,” hedder det et 
sted i rapporten.

Marineinfanteriets rapport blev 
straks underkendt af flådeminister 
Ray Mabus, under hvis myndighed 
marineinfanteriet hører.

- Denne undersøgelse er et bestil-
lingsarbejde. De 300 mandlige solda-
ters holdning var fra begyndelsen, at 
det er en elendig idé at gøre kvinder til 
kampsoldater, og at kvinder aldrig kan 
klare den prøve, sagde flådeministe-
ren til National Public Radio.

Ministerens offentlige desavouering 
af marineinfanteriets studie gjorde 
selv de kvindelige marinesoldater 
vrede. Flere af dem protesterede høj-
lydt i amerikansk presse og støttede 
altså rapportens konklusion: at nogle 
stillinger bør beklædes udelukkende 
af mandlige soldater.

Det tages nu for givet, at den 
øverstkommanderende for marine-
infanteriet, general Joe Dunford, vil 
anmode forsvarsminister Carter om 
dispensation. Det forventes derimod, 
at hærledelsen vil åbne alle stillinger i 
kampenheder for kvinder.

Tzemach Lemmon peger på, at de 
mandlige officerer, hun interviewede 
til sin bog, i overvejende grad ønsker 
at få kvinder med i kampstyrkerne.

- Der er virkelig mange mandlige 
officerer i Forsvaret, der er enormt 
åbne over for at byde kvindelige kamp-
soldater indenfor. De ser til daglig, at 
kvinder er i stand til at leve op til de 
krav, der stilles, og at disse kvinder 

er enormt fokuserede på at yde deres 
bedste, siger forfatteren til Fagbladet 
Officeren.

Det nyeste i spørgsmålet om kvinde-
lige soldater er ifølge den amerikan-
ske forsvarsminister Ashton B. Carter, 
at kvinder fra 1. januar kan søge alle 
stillinger i det amerikanske forsvar. 

- Der vil ikke være nogen undtagel-
ser, sagde Carter på et pressemøde 
for nylig. 

- De vil få lov til at køre kampvogne, 
affyre morterer og lede kampsolda-
ter i felten. De kan komme til at gøre 
tjeneste som Army Rangers og Grønne 
Baretter, Navy SEALs , Marine Corps 
Infanteri, Air Force parajumpers og 
alle andre tjenestegrene, der tidligere 
kun var åbne for mænd.

Martin Burcharth er Dagbladet Infor-
mations korrespondent i New York.

Sammen med to andre kvindelige soldater gik kaptajn Kristen Griest (tv) videre i specialstyrkernes uddannelse. Foto: Academy Photo.

VERDENSHISTORIE I SÆRKLASSE

To ud af 17 kvindelige deltagere i den 
amerikanske elitestyrkes træningskursus 
bestod prøven i august. 

Det tog lang tid før de fik lov til at gøre 
tjeneste sammen med mandlige soldater 
i de amerikanske specialstyrker, her Ran-
gers 75. regiment.

I december besluttede USA’s forsvars-
minister Ashton B. Carter, at kvinder i det 
amerikanske forsvar skal ligestilles 100 
pct. med deres mandlige kollegaer.

Kommandørkaptajn Gustav Lang, som er 
tidligere chef for Søværnets Officersskole 
og senest den nyetablerede myndighed 
SOE, Søværnets Overvågningsenhed i Kor-
sør, kalder optagelsen af de to kvindelige 
officerer i Army Rangers for verdenshisto-
rie i en klasse for sig.
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Chefen for Beredskabsstyrelsen i Thisted, Lennart Kvist Sørensen 
(th) og sektionschef Frederik Bøtker var enige om at det hastede 
med at få bygget teltlejren til flygtninge.
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Byggede en by til 
450 flygtninge

Normalt er der en sportsplads med 
udsigt over Limfjorden og en hal, 
hvor de 75 værnepligtige kan dyrke 
idræt, og normalt er hverdagen stille 
og rolig – altså når der ikke lige er en 
stor brand, ulykke, oversvømmelse 
eller en af de andre cirka 150 begi-
venheder, som i løbet af et år får både 
ansatte og værnepligtige til at styrte 
mod centrets avancerede materiel, 
fordi en myndighed har behov for 
assistance fra det statslige overbyg-
ningsberedskab. Det kan for eksem-
pel være et kommunalt brand- og 
redningsberedskab, som står med en 
ulykke, der er for stor og kompliceret 
til, at de kan klare den selv.

- Beredskabsstyrelsens fem centre 
er fordelt sådan, at man fra et af dem 
kan få hjælp inden for højst to timer, 
forklarer kolonnechef Lennart Kvist 
Sørensen, og han understreger, at 
hans medarbejdere og værneplig-
tige er specialisterne, når ulykker 
rammer, og det er ofte deres hurtige 
indsats, der forhindrer store ulykker i 
at udvikle sig til egentlige katastrofer.

Ved beredskabscentret frygter man 
dog, at den store ulykke rammer 
i form af store besparelser på det 
statslige redningsberedskab, så det 
statslige beredskab ikke i fremtiden 
kan levere den ekspertise og støtte, 
som samfundet har brug for.

Der truer en planlagt besparelse på 

125 millioner kroner – eller næsten en 
halvering af det operative budget.

- Det er besluttet af talmagere og 
ikke fagligt underbygget, konstaterer 
sektionschef og fællestillidsrepræ-
sentant Frederik Bøtker. Han håber, 
at indskrænkningen kan undgås, men 
han er bekymret, fordi dygtige kolle-
ger allerede er begyndt at se sig om 
efter job med mere sikre fremtidsmu-
ligheder.

Symaskinekursus
Men lige for tiden er det ikke be-
kymringer for fremtiden, der tager 
opmærksomheden, for det er en 
tirsdag i slutningen af november og 
kun godt og vel en weekend siden, 
at statsministeren i tv meldte ud, at 
der skal bygges en teltlejr til op imod 
450 flygtninge. Beredskabsstyrel-
sen er blevet anmodet om at støtte 
Udlændingestyrelsen ved oprettelse 
af nødindkvartering ved de tre jyske 
beredskabscentre. Ved Beredskabs-
styrelsen Nordjylland skal der altså 
således etableres plads til op imod 
450 personer i eksisterende byg-
ninger og i en teltlejr. I løbet af et par 
dage skal indkvarteringen udgøre et 
midlertidigt hjem for fortrinsvis enlige 
mænd. 

Det er en kæmpe opgave. Den stør-
ste, de har haft på så kort tid inden 
for egen matrikel, men alt skrider 

planmæssigt frem. Hele omegnen er 
støvsuget for gipsplader, træpaller og 
krydsfiner, for i teltene og i sportshal-
len bliver der opsat skillevægge, så 
der bliver indrettet små værelser med 
køjesenge, og for at få en smule pri-
vatliv bliver der sat et sort forhæng i 
døråbningen. Et par værnepligtige har 
fået et lynkursus i symaskine og er nu 
ved at sømme de sorte stofbaner, som 
en kollega ligger på gulvet og måler 
op med en tommestok.

- Hele systemet er i gang, konstate-
rer Frederik Bøtker. Systemet omfat-
ter også lokale elektrikere og vvs-folk, 
for der skal også etableres badefaci-
liteter og toiletter til de op imod 450 
personer.

Beredskabscentret i Thisted har 
trukket på kollegerne fra andre 
beredskabscentre, der også skal op-
bygge faciliteter til flygtninge. Nogle 
beredskabscentre har lidt erfaring 
fra tidligere, hvor der har været ydet 
støtte til Udlændingestyrelsen.

- Det er en anden udfordring end 
dem, vi har i hverdagen, konstater 
Frederik Bøtker.

Men for både ham og kolonnechef 
Lennart Kvist Sørensen er det en stor 
tilfredsstillelse, at samarbejdet kører, 
som det skal. Den kæmpemæssi-
ge opgave er stykket sammen af de 
elementer, som er en af Beredskabs-

Samarbejdet er afgørende, når man i løbet af 
få dage skal bygge en midlertidig by til op imod 
450 flygtninge i Thisted. Så må de faglige 
spørgsmål vente.

AF JOURNALIST INGRID PEDERSEN 
FOTO: LARS HORN
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styrelsens spidskompetencer: At yde 
hjælp til mennesker, som er kommet 
i nød og befinder sig i en kritisk og 
alvorlig situation. 

- Det er sådan noget, vi kan, siger 
han. 

Kolonnechef Lennart Kvist Søren-
sen understreger, at alle dele af den 
store indsats er noget, de har prøvet 
før andre steder i verden. Opgaven her 
dækker et nationalt behov og løses 
lokalt på beredskabscentrets område. 
Generelt er samarbejdet godt, frem-
hæver de begge. Selvfølgelig kan der 
være ting, man skal diskutere.

- Men når ballonen går op, er alle 
100 procent loyale, fremhæver Frede-
rik Bøtker.

- Vi er et katastrofeberedskab, og vi 
er den sidste bagstopper, når andre 
mangler ressourcer, siger Lennart 
Kvist Sørensen.

- En del af motivationen ved at være 
her er, at man aldrig ved, hvad der 
sker. Vi er ekstremt omstillingsparate, 
så alle er altid klar til at løse opga-
ven og ved, hvad de skal gøre, og alle 
synes, det er spændende at være med 
i den intensive opgave med at få telt-
byen etableret, siger Frederik Bøtker.

- De forskelligartede opgaver og 
bevidstheden om, at man løser dem 
i nationens interesse, er netop med 
til at fastholde folk på trods af den 
usikre fremtid, nævner Lennart Kvist 
Sørensen.

Han understreger, at han har svært 

ved at se, hvem der ellers har erfaring 
til at løse en opgave som denne – på 
mindre end en uge. 

- Og opgaven med at opføre en 
teltby til flygtninge har påkaldt en 
markant medieinteresse, konstaterer 
han.  

Vagtplaner venter
Lige nu handler det om at skaffe mid-
lertidige hjem til flygtningene, og så 
er der nogle overenskomstmæssige 
diskussioner, man må tage bagef-
ter, er de enige om. Og der er uløste 
problemer. 

- Så når røgen har lagt sig, tager 
vi fat på alle de diskussioner om 
fremtiden, som vi fuldstændig har 
lagt til side nu. Det er for eksempel 
vagtordning og overarbejdstillæg, som 
der ikke er tid til nu, siger Frederik 
Bøtker.

Beredskabsstyrelsen skal kun sørge 
for de ydre rammer til flygtningene. 
Når de er på plads og beboerne flyttet 
ind, overtager Thisted Kommune 
ansvaret, da de er valgt som opera-
tør af Udlændingestyrelsen. Kun få 
personer fra Beredskabsstyrelsen 
vil være tilknyttet den midlertidige 
indkvartering i driftsfasen. Det gælder 
blandt andet centrets cafeteria, der 
skal servere tre daglige måltider for 
de op imod 450 ekstra personer. 

BEREDSKABSSTYRELSEN

er det statslige redningsberedskab, der 
hjælper ved større ulykker eller ved 
begivenheder, der kræver specialudstyr. 
Det kan for eksempel være kemikalieud-
slip, store oversvømmelser eller brande.
De kan desuden yde international bi-
stand ved ulykker og katastrofer. 

Beredskabsstyrelsen kan fra et af de 
fem beredskabscentre nå alle områder i 
landet på omkring to timer. Beredskabs-
centrene er i Thisted, Herning, Hader-
slev, Næstved og Allinge. De har alle en 
døgnbemandet udrykningsvagt, som er 
en del at det statslige overbygningsbe-
redskab.

Beredskabsstyrelsen har to hovedop-
gaver, som er uddannelse af værneplig-
tige redningsspecialister og opretholdel-
se af et statsligt overbygningsberedskab.

Overbygningsberedskabets primære 
opgave er at hjælpe andre myndigheder, 
f.eks. de kommunale redningsberedska-
ber, Fødevarestyrelsen, politiet, SKAT 
o.a.

I ekstraordinære situationer kan 
Beredskabsstyrelsen også løse opgaver 
for private virksomheder eller offentlige 
myndigheder som i dette tilfælde, hvor 
de skal bygge flygtningebyen for Udlæn-
dingestyrelsen.

Beredskabscentret i Thisted har cirka 60 
ansatte – heraf 11 officerer - og har des-
uden 75 værnepligtige, hvis uddannelse 
er på ni måneder.

FLYGTNINGE TIDLIGERE

I øvrigt har kasernen tidligere huset 
flygtninge. Efter 2. Verdenskrig var der 
tale om tyske og baltiske flygtninge; på 
et tidspunkt var der omkring 2.800 af 
dem. Senere blev der indrettet et alder-
domshjem for flygtninge i en af bygning-
erne på stedet. 
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VETCAMP 2015

Veteraner gi’r den gas på Club La Santa
12 veteraner med psykiske skader har fået tilbudt et ophold på Club La Santa, hvor 
idrætten skal være en løftestang til en mere aktiv og indholdsrig hverdag. 

De 12 veteraner er både nuværende og tidligere 
ansatte soldater fra Forsvaret, Hjemmeværnet 
og Beredskabsstyrelsen, der er udvalgt blandt et 
stort antal ansøgere. En weekend sidst i oktober 
var de heldige samlet i Frøslevlejren til en Get 
Together-sammenkomst, hvor program og prak-
tiske detaljer blev gennemgået, før der er afrejse 
til Club La Santa på Lanzarote den 4. december.

- Det er jo et fantastisk godt tilbud, og jeg glæ-
der mig helt vildt – især til det sociale samvær 
med de andre veteraner. Men jeg håber også, at 
opholdet vil sparke mig i gang, så jeg igen vil be-
gynde at dyrke idræt. Jeg har tidligere gennem-
ført en halv Ironman, men gik helt i stå derefter. 
Jeg vil rigtig gerne i gang med at dyrke triatlon 
igen, og jeg håber, at turen til La Santa vil give 
mig gejsten tilbage, siger Harley Lund, der lider 
af posttraumatisk stress, PTSD, efter i alt fire 
udsendelser til hhv. Kosovo og Irak.

18-20 idrætsdiscipliner
Under VETCAMP’en på Lanzarote bliver der i ud-
strakt grad taget hensyn til den enkelte veterans 
ønsker og muligheder. Et medrejsende team af 
støttepersoner, der alle selv er veteraner, vil stå 
klar til at vejlede og støtte deltagerne i forbindel-
se med de forskellige idrætsgrene. Det vil være 
Club La Santas professionelle Green Team-in-
struktører, der står for afviklingen af de forskel-
lige sportsevents og træningstimer.

Under opholdet får veteranerne stiftet be-
kendtskab med 18-20 forskelige idrætsdiscipli-
ner. Heriblandt svømning, kajak, windsurfing, 
beachvolley, cykling – racer og MTB –, løb, gang, 
golf, padle tennis, fitness og yoga. 

- Det er et faktum, at idræt har enormt positiv 
effekt for veteraner med PTSD og andre psykiske 
efterreaktioner. Og målet med VETCAMP 2015 er 
at styrke veteranernes selvværd gennem fysisk 
aktivitet, socialt samvær og fællesskab, så de 
får hjælp til at komme videre i livet, siger Finn P. 
Nielsen.

Han er leder af Idrætsudvalget i Kammerats-
tøtteordningen, KSO, der er en del af veteranor-
ganisationen De Blå Baretter, som sammen med 
Krogager Fonden og Club La Santa har gjort det 
økonomisk muligt at strikke et særligt veteran-
program sammen på det kendte sports-resort 
fra den 4. til den 11. december.

TEKST: MORTEN FREDSLUND
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INSTRUKTØRVIRKET

Læring sker gennem aktivitet

Forsvaret skal lære at tale et 
nyt fælles sprog, så medarbejder-
ne – både nyansatte og folk med 
høj anciennitet – kan kommunikere 
indbyrdes og med institutioner ’på den 
anden side af hegnet’.

Samtidig skal Forsvaret lære at an-
vende en ny form for pædagogik, som 
er mere tidssvarende. Jo mere For-
svarets uddannelsesmetoder nærmer 
sig andre institutioner, jo nemmere 
bliver det at integrere akademikere 
i Forsvaret. Og for officerer at bruge 
deres lederuddannelse i det private 
erhvervsliv.

Derfor har to medarbejdere ved 
Forsvarsakademiet – orlogskaptajn 
Thomas Grønlund og lektor Peter Sjø-
stedt – kastet sig over arbejdet med 
at skrive en ny bog, der er en samlet 
introduktion til instruktørarbejdet i 
Forsvaret. ”Instruktørvirke i Forsva-
ret” er titlen.

- Instruktørvirkets omdrejnings-
punkt er selve læringsaktiviteten. Det 

er her, deltagerne bliver inspireret og 
suger til sig. Det er i læringsaktivite-
ten, de reflekterer, afprøver og øver, 
kommer i tvivl og opbygger tro og 
selvtillid, siger Thomas Grønlund. 

I august måned kom de første befa-
lingsmænd ved Sergentskolen i Varde 
til eksamen efter at være undervist 
efter Grønlund og Sjøstedts bog om 
Instruktørvirket. Og efter yderligere 
uddannelse ved tjenestegrenscen-
trene møder de som nyudnævnte 
sergenter ved de opstillende enheder.

Det, de nye befalingsmænd har 
lært, er så anderledes og adskiller sig 
så meget fra den gamle indlæring, at 
en række officerer og befalingsmænd 
samtidig var på workshop i instruktør-
virke på Livgardens Kaserne i Høvelte 
i Nordsjælland.

- Bogens vigtigste pædagogiske 
budskab, som også ligger i tråd med 
kvalifikationsrammen for livslang 
læring, handler om, at læring foku-
serer på den enkelte og den enkeltes 
læring. Og det betyder, at alle uddan-
nelsesbeskrivelser i Forsvaret skal 
være omskrevet i det nye sprog i 2017.

- Det nye læringssyn er europæisk 
defineret. Det betyder, at den europæ-
iske kvalifikationsramme nu også er 
den danske. Det sprog, som rammen 
taler, er det sprog, bogen taler. Og det 
læringssyn, som rammen er udtryk 
for, er det samme som bogens, for-
klarer Thomas Grønlund, der gik ind 
i søværnet i 1984. Siden 1992 har han 
beskæftiget sig med uddannelse og 
har en Master i voksenpædagogik.

- Vi sætter fokus på, at læring sker 
gennem aktivitet. Så når uddannel-
serne er rigtig gode, så arbejder de 
studerende. De sidder ikke bare og 
lytter. Det næst vigtigste er, at leder-
skab er helt centralt, når der er fokus 
på aktivitet, supplerer Peter Sjøstedt. 
Han er cand.mag. og har studeret 
voksenpædagogik ved RUC.

AF JOURNALIST STEEN RAMSGAARD   FOTOS: PETER EILERTSEN

Ny instruktionsbog med ny pædagogik sætter fokus 
på den enkeltes læring 

Nyt sprog
Arbejdet med bogen ”Instruktørvirke i 
Forsvaret” er forløbet i to trin. Første-
udgaven, som eleverne på Sergent-
skolen er blevet undervist efter, og 
som deltagerne i workshoppen i Hø-
velte arbejdede med, er både baseret 
på teori og på observationer af prak-
sis. Men når 2. udgaven udkommer til 
april, har de to forfattere indsamlet 
sergentelevernes erfaringer og indar-
bejdet de mange inputs om praktiske 
udfordringer, de har fået i løbet af 
efterårets mange workshops.

Noget af det nye i bogen er det 
sprog, kvalifikationsrammen har 
afstedkommet. Der er nye begreber, 
som peger på den enkeltes læring 
i modsætning til tidligere, hvor der 
ofte var mere fokus på, hvad der blev 
leveret i undervisningen.  Noget for-
enklet kunne man også sige: Ud med 
samlebåndsproduktion af soldater. Ind 
med respekt for den enkelte som et 
menneske, der kan tænke selv.

Også selve kvalifikationsrammen 
bruger en masse nye begreber, som 
f.eks. kompetencer. Det har selvfølge-
lig eksisteret i Forsvaret i mange år, 
men ikke i de pædagogiske lærebøger. 
Nu bruges det konsekvent. Og så er 
der et nyt læringssyn med fokus på 
læringsaktiviteter.

Målgruppen er sergentelever og 
andre af Forsvarets undervisere, der 
kommer til at undervise på det grund-
læggende niveau. Men også officerer 
bliver nødt til at kende til det nye 
instruktørvirke.

Premierløjtnant ved Livgarden 
Thomas Krog var en af deltagerne på 
workshoppen i Høvelte:

- For mig er det ny viden. Til januar 
får jeg nye befalingsmænd, der er 
uddannet efter de her pædagogiske 
principper. Jeg skal kunne tale sam-
me sprog som dem. Desuden kan jeg 
selv bruge bogens metoder, når jeg 

INSTRUKTØRHÅNDBOGEN

Instruktørhåndbogen er en værnsfælles 
publikation, som udarbejdes under For-
svarsakademiets ledelse.

Udvikling af instruktørhåndbogen er 
synkroniseret med indførelsen af ”Ny 
dansk kvalifikationsramme” i Forsvaret.

Forsvarets uddannelser skal kunne 
sammenlignes med det civile uddan-
nelsessystem, og derfor omskrives alle 
Forsvarets uddannelser til ”Ny dansk 
kvalifikationsramme” frem til 2017.

Udrulningen af instruktørhåndbogen og 
NQF starter på Forsvarets skoler. Herefter 
kan de uddannede befalingsmænd udrulle 
”Ny dansk kvalifikationsramme” ved 
enhederne.

Instruktørhåndbogen har været testet på 
Sergentskolen og er nu under revision på 
baggrund af tilbagemeldingerne. 
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Orlorgskaptajn Thomas Grønlund
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undervisningsmateriale ikke længere 
var tidssvarende. Derefter gik arbejdet 
i gang.

Arbejdsdelingen mellem de to 
forfattere har været sådan, at de hver 
især har været ansvarlige for deres 
”egne” kapitler. Men i praksis har de 
været hinandens sparringspartnere 
og reelt samarbejdet om alt i bogen. 
Thomas Grønlund har været redaktør 
og projektleder for den og haft hoved-
ansvaret for præsentationen af den.

- Der findes en intuitiv fejlopfattelse 
af, hvordan læring foregår. Den kan 
udtrykkes i sætningen ”Jeg havde jo 
sagt det”. I det skuffede udråb ligger 
en opfattelse af, at hvis jeg har sagt 
det, så har du også lært det. Men det 
er en fejlforståelse af læring, som vi 
prøver at gøre op med. For den enkel-
te har jo ikke lært det, når vedkom-
mende tager fejl eller spørger igen, 
siger Peter Sjøstedt.

Det er en ny tendens, at instruk-
tionsbogen er skrevet af navngivne 
forfattere. Det er med til at understre-
ge, at indholdet ikke er et direktiv fra 
Forsvarets top. 

- Vi er frie forskere fra Forsvarsa-
kademiet, som selv hæfter for, hvad 
vi har skrevet. Det er en styrke, for 
så bliver man nødt til at tage aktivt 
stilling til bogen og dens indhold i ste-
det for at benytte den, fordi det er en 
ordre, understreger Peter Sjøstedt.

- Det har afgørende betydning for 
Forsvarets uddannelser, at også 
cheferne involverer sig i kvalifikati-
onsrammen og den nye pædagogik, 
så de kan støtte deres medarbejde-
res udvikling og samtidig medvirke 
til, at Forsvaret også er i front på det 
pædagogiske felt, afslutter Thomas 
Grønlund.

FORSVARET PÅ FORKANT MED 
LÆRING

Forsvaret har i mange år været anerkendt 
og respekteret for vores kompetencer 
inden for undervisning og uddannelse. År-
sagen hertil er blandt andet, at vi har stor 
erfaring, er gode til systematisk at evalu-
ere undervisningen og opsamle erfarin-
ger, der løbende anvendes til at forbedre 
undervisningen. Derfor har vi i mange år 
været på forkant med udviklingen inden for 
læring. Den ambition har vi stadig, og den 
kræver bl.a. også, at vi jævnligt opdaterer 
vore lærebøger, udtaler chefen for Produk-
tionsdivisionen, oberst Henrik Lyhne, i sin 
kommentar til den nye instruktørbog.

Derfor udsender vi nu en ny version af 
vores 15 år gamle lærebog ”Undervisning 
i Praksis”. Den nye instruktørhåndbog er 
i den forbindelse tænkt som et godt og 
brugervenligt redskab til alle instruktø-
rer, der skal undervise og stå for læring i 
Forsvaret.

De væsentligste ændringer omfatter en 
ændret terminologi, således at Forsvaret 
fremadrettet anvender principper og be-
greber fra den civilt anerkendte ”ny dansk 
kvalifikationsramme (NQF)”. Dette er bl.a. 
foranlediget af, at flere af Forsvarets leder- 
og mellemlederuddannelser nu er civilt 
akkrediterede uddannelser (i.e. Akademi-
uddannelse i Ledelse, Diplomuddannelse i 
Ledelse og Master i Militære Studier).

Da bogen dækker hele Forsvaret, er 
hærstaben helt opmærksom på, at termi-
nologien i bogen ikke på alle områder er i 
overensstemmelse med den i hæren an-
vendte og foretrukne terminologi. Således 
fastholder hæren eksempelvis begrebet 
”kontrol” som et meget afgørende element 
i enhver uddannelsesmæssig sammen-
hæng.

Der er i 2015 gennemført forsøg med 
udkast til den nye instruktørhåndbog på 
sergentuddannelsen ved Hærens Ser-
gentskole, hvor vi har indhøstet de første 
erfaringer. Erfaringerne herfra er positive 
og vil medføre enkelte rettelser inden den 
endelige udgivelse af Instruktørhåndbo-
gen.

Jeg er sikker på, at den nye instruktør-
håndbog vil blive et godt og anvendeligt 
værktøj i undervisningen ved hærens 
skoler og myndigheder.

f.eks. skal holde foredrag. Her er der 
beskrevet i teorien, hvad jeg skal gøre. 
Den sætter tingene mere i system og 
får mig til at tænke over mine egne 
undervisningsmetoder.

Premierløjtnant Kristian Vilstrup fra 
Livgarden deltog også i workshoppen:

- Vi har jo fået lidt af det her på 
officersuddannelsen. Metoden og 
pædagogikken virker mere civil og 
mere spiselig for omverdenen. Og det 
giver mening, for der kommer jo flere 
akademikere ind i Forsvaret.

Også han får til januar nye befa-
lingsmænd, der er uddannet efter de 
nye pædagogiske metoder.
Peter Sjøstedt og Thomas Grønlund 
har mærket stor interesse for bogen. 
Deltagerne i de 26 workshops, de to 
har nået indtil slutningen af novem-
ber, har forholdt sig aktivt til bogens 
indhold, og hvad det får af betydning 
for både dem selv og Forsvaret.

To typer reaktioner
Generelt har der været to former for 
reaktioner. Den ene, at det er dejligt 
med så åbne rammer for undervisnin-
gen og for, at den enkelte kan finde 
den bedste vej til målet. Den anden 
reaktion, at bogen mangler rammer 
og en stram struktur. I denne gruppe 
har der også været en bekymring for, 
at Forsvarets gode traditioner vil ryge 
ud med badevandet, og at soldater nu 
skal være ”bløde”. Men når dagen og 
workshoppen er omme, har der som 
regel været en udbredt opfattelse af, 
at bogens budskab giver god mening.

Idéen til bogen er opstået og mod-
net over flere år. Efter indførelsen 
af kvalifikationsrammen for livslang 
læring blev det for alvor klart, at 
begrebsbrugen i det eksisterende 



Lektor Peter Sjøstedt
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SIKKERHEDSPOLITISK KONFERENCE

Et dynamisk trusselsbillede
Hjemmeværnet støtter Forsvaret med over 2,7 millioner timer om året.

Folk & Sikkerheds traditionelle, årlige Sikkerheds-
politisk Konference på Christiansborg var et tilløbsstyk-
ke med deltagere fra en række civile organisationer og 
uddannelsesinstitutioner. På konferencen den 19. november 
var formålet at gøre status på Forsvaret efter flere år med 
kraftige besparelser samt skue frem mod det kommende 
forsvarsforlig.

Hovedtalerne var forsvarschef, general Peter Bartram, 
chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler og 
forsvarsminister Peter Christensen. 

Efterfølgende debatterede syv af Folketingets forsvarspo-
litiske ordførere forsvarets situation og besvarede spørgs-
mål fra salen. Panelet bestod af Marie Krarup (DF), Leif 
Mikkelsen (LA), Peter Juel Jensen (V), Martin Lidegaard 
(RV), René Gade (ALT), Henrik Dam Kristensen (S) og Holger 
K. Nielsen (SF).

Dynamisk trusselsbillede
Forsvarschefen Peter Bartram gav en aktuel og grundig 
orientering om Forsvarets situation og de kommende udfor-
dringer. Han sammenfattede sit indlæg under tre overskrif-
ter: status, udfordringerne og fremtiden. 

Generalen talte om et dynamisk trusselsbillede, som bl.a. 
omfatter cyberangreb, de russiske aktiviteter, terrortruslen 
i Danmark, IS’s fremmarch og piratbekæmpelsen ud for den 
afrikanske kyst. Endvidere lagde han vægt på behovet for en 
udvidet militær indsats i det arktiske område.

Under spørgerunden spurgte HOD’s formand, Niels 
Tønning til Forsvarets kapacitet. Forsvarschefen svarede, at 
vi har en kampgruppe på 750 mand, men skal soldater, fly 
eller skibe udsendes på missioner i længere tid, kræver til 
tilførsel af mere kapacitet.

Tiden tæller – især folks fritid
Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler tog 
udgangspunkt i HJV’s unikke struktur samt støtten til det 
øvrige forsvar og civilsamfundet:

- Meget uddannelse og øvelse gennemføres lokalt, dvs. 
ude i underafdelingerne: Kompagniet, eskadrillen eller en 
flotillen. Her er let adgang til uddannelsesfaciliteter og vå-
ben. Det er afgørende, da det er tiden der tæller her – folks 
fritid.

- HJV kan opnå et meget højt beredskab fordi vi er tilstede 
i hele landet og fordi der er så mange frivillige, understre-
gede generalen.

Hvis der opstår en trussel mod Danmark, bliver Hjem-
meværnets største udfordring at håndtere alle de frivillige 
som møder og at optage og uddanne nye medlemmer – med 
Norge som eksempel.

Vi ved, at alene bevogtning af de militære installationer i 
Danmark kræver omkring 5.000 personer. Det kan kun HJV 
magte at opretholde – både over kort og lang tid.

AF REDAKTØR HENNING LAHRMANN   FOTOS: PETER EILERTSEN

Heri er der ikke taget højde for indsættelser over 48 - 72 
timer eller bevogtning af civil infrastruktur.

Den militære identitet er bærende for de frivillige i 
Hjemmeværnet – også selvom de løser mange opgaver for 
de civile styrelser. 

Forøget støtte til Forsvaret
Finn Winkler understregede, at HJV vil skabe relevante og 
udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde 
frem motiveres. 

Han sagde, at HJV var tilfreds med den særligt forøgede 
støtte til Forsvaret. Totalt set har Hjemmeværnets frivilli-
ge leveret over 2,7 millioner timer i 2014 inkl. uddannel-
se- og øvelsesaktiviteter. Hvis man omregner det, svarer 
det til ca. 13.900 årsværk – det er billigt, sagde generalen. 
Støtten til samfundet svarer til ca. 2.846 årsværk. Og For-
svaret får støtte fra HJV med ca. 1.929 årsværk.

Til søs og i luften
Hjemmeværnets støtte til søværnet betyder, at SVN spa-
rer mange penge på SURVEX og SAR.

Marinehjemmeværnet (MHV) har 30 fartøjer, fordelt på 
30 flotiller, placeret rundt om i hele landet. 

Tallene for de seneste tre år viser, at MHV har nået de-
res maksimale udnyttelse af de frivilliges timer.

De 28 Flyvereskadriller (Bevogtningsenheder) anvendes 
primært på og omkring flyvestationer og fly/helikoptere 
i civilt område. HJV har to fly, stationeret hhv. i Aalborg 
og Roskilde. Flyene bruges til bl.a. føringsstøtte - vi-
deo-downlink, eftersøgning - overvågning med FLIR, re-
kognoscering, havmiljø, verifikation og drop af bøjer samt 
farvandsovervågning.

Chefen for Hjemmeværnet, 
generalmajor Finn Winkler.
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EU’S TRÆNINGSMISSION I MALI
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EU har gennem de seneste år trænet og uddannet hæ-
ren i den vestafrikanske nation Mali. Det er de mest basale 
og enkle færdigheder, malierne har behov for at lære. 
For hæren er af politiske grunde blevet udsultet gennem 
adskillige år.

Maliske politikere har gennem en generation set skævt 
til og frygtet hæren, fordi den når som helst kunne gen-
nemføre et militærkup.Derfor har politikerne gjort, hvad 
de kunne for at svække hæren så meget, at den ikke ville 
være i stand til det.

Men strategien har vist sig at være en katastrofe for 
landet.

For det første var militæret i 2012 alligevel i stand til 
at kuppe sig til magten. Og for det andet er Malis hær 
udsultet i en grad, så den er fuldstændig ude af stand til at 
bekæmpe den største trussel mod landets sikkerhed – de 
islamiske fundamentalister fra IS og al-Qaeda i Magreb.

Sammen med tuareger og andre utilfredse etniske grup-
per har jihadisterne, som ekstreme islamister konsekvent 
omtales som i Mali, gjort hele det enorme nordlige ørken-
område særdeles usikkert og samtidig tjent store penge 
på smugling af mennesker, narko og våben. Den sydlige 
del af landet er under regeringshærens kontrol.

Ikke i kamp
EU’s træningsmission i Mali hedder i daglig tale EUTM. 
Den første mandatperiode løb fra februar 2013 til maj 
2014. I den periode blev fire bataljoner trænet. Anden peri-
ode løber fra juni 2014-16.

I sommeren 2014 fortalte den daværende cheftalsmand, 
rumæneren Adrian Bochis, i et interview med Fagbladet 
Officeren, at det er de helt grundlæggende ting, EU’s mili-
tærfolk tager fat på i Mali:

- EUTM hjælper Malis hær med at genskabe sin mili-
tære kapacitet. Det indebærer træning af hæren og dens 
mandskab og rådgivning omkring kommando og kon-
takter. Hæren skal også igennem en reformproces, ikke 
mindst inden for HR-området.

Sikkerhedsmissionerne er opdelt i fire områder: Zo-

AF JOURNALIST STEEN RAMSGAARD

ne-kontrol, rute-rekognoscering, neutralisering af små 
grupper og blokering af aktioner, d.v.s. nøgleområder for 
enhver hær i verden. En træningsperiode varer ti uger og 
består af to ugers grunduddannelse, fem ugers træning 
i specialenheder, to ugers kompagni-træning og en uges 
bataljon- og eksercitstræning.

Når sikkerhedszonerne er oprettet, skal militæret 
etablere politi, et korrekt juridisk system og en fungerende 
administration. Derefter kommer offentlig uddannelse og 
sundhed.

Formidling af international humanitær lovgivning er 
en vigtig del af EUTM’s mission. Erfaringer fra de fleste 
afrikanske lande viser, at soldater fra denne verdensdel 
generelt viser langt mindre hensyn til civile end andre 
steder på kloden.

Til gengæld rummer træningsperioden hverken offensiv 
eller defensiv kampteknik. EU-Kommissionens tilgang er 
nemlig at skabe fred gennem forhandlinger.

Oberstløjtnant Adrian Bochis understreger, at EU’s mili-
tære personel i Mali ikke deltager i kamp. Af deres mandat 
fremgår det tydeligt, at de ikke skal opholde sig i Nordma-
li, og at de kun må træne og rådgive. 

- Malis hær er villig og imødekommende. Men den skal 
motiveres og trænes. EUTM har fokus på kvalitet, samhø-
righed, disciplin, kamp-etik og tillid. De maliske soldater 
skal genvinde troen på deres eget land, deres officerer 
og på sig selv. Og de er godt på vej, understreger Adrian 
Bochis.

Men han erkender, at det er svært at hjælpe med at 
opbygge en hær:

- Det er svært for enhver hær at bygge noget op. Når de 
lærer at kæmpe, sker det ud fra målet om at kunne etab-
lere en sikkerhedszone. Manøvrer og lignende kan ikke 
læres på 10 uger, men det vigtigste er også at genskabe 
soldaternes moral, siger oberstløjtnant Bochis.
Hvert EU land sender sine egne eksperter til at forestå 
uddannelsen inden for artilleri, infanteri, snigskytter og 
lignende. I alt er 200 instruktører fra EUTM i Mali.

En hær på hælene
EU træner og uddanner Malis væbnede styrker 

”De maliske soldater skal genvinde troen 
på deres eget land, deres officerer og på sig 

selv. Og de er godt på vej.”
Adrian Bochis
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DE NYE OFFICERSUDDANNELSER

Forstandig forandring
De nye officersuddannelser, som nu udbydes fuldt ud, er 
fornuftige og kan måle sig med de bedste i NATO.

Enhver organisation, der 
bliver udsat for et foran-
dringspres, har grundlæg-
gende to veje at gå: Enten kan 
den af frygt for forandringens 
konsekvenser vælge at for-
svare det bestående i en lang 
nedslidningskamp, eller den 
kan vælge at træde aktivt og 
forstandigt ind i forandringen 
og tage ansvaret på sig for at 
skabe noget nyt.

Uddannelsesorganisationer 
har helt grundlæggende tre 

forandringshåndtag at stille på: uddannelseslængde og 
-indhold, elevårsværk og skoledriftens effektivitet. Under 
indtryk af de meget store reformkrav i forsvarsforliget var 
der for Forsvaret ikke noget alternativ til at tage foran-
dringspresset på sig og bruge alle tre håndtag samtidig. 
Med det valg er den strategiske udfordring at forandre det 
uafvendelige til en fordel, så reformindholdet inden for 
den nu givne ramme kan tilføre officersuddannelser og 
dermed Forsvaret maksimal kvalitet.

De nye officersuddannelser som diplomuddannelser 
Forsvarsforliget 2013 har budt på store forandringer, og 
der skal spares 2,7 mia. kr. på forsvarsbudgettet (svarende 
til 15 pct.). Da evnen til at deltage i operationer ikke må 
reduceres, betyder det i runde tal, at støttestrukturen, 
herunder Forsvarets uddannelser, skal spare 30 pct. Som 
en del heraf har Forsvarsministeriet iværksat den nye 
HR-strategi, der bl.a. gør op med den over 30 år gamle 
tidligere HR-model – den såkaldte P83-ordning.

I forligsteksten står, at officersuddannelsernes længde 
skal reduceres til gennemsnitligt 28 måneder fra det hidti-
dige gennemsnit på 48 måneder. En sådan afkortning kan 
kun lade sig gøre ved at bygge oven på det civile uddannel-
sessystem og ved, at uddannelserne i højere grad koncen-
treres om officerens professionelle praksis, samt ved at 
kombinere intern rekruttering fra stampersonelgruppen 

AF OLE KVÆRNØ, DEKAN FOR FORSVARSAKADEMIET

med en ekstern rekruttering af bachelorer fra universite-
ter og professionshøjskoler. 

Samtidig blev det vurderet umuligt at rekruttere fra 
Forsvarets stampersonel, hvis kadetterne skulle på SU 
under officersuddannelserne. Løsningen på dette var at 
flytte officersuddannelserne fra SU-søjlen i uddannelses-
systemet (professionsbachelor) over i voksen- og videre-
uddannelsessøjlen (diplomuddannelse), hvor man kan give 
løn under studiet. 

Fælles for alle officersuddannelserne er et nyt og stær-
kere læringsmiljø, hvor forskellige akademiske kompe-
tencer møder professionelle militære kompetencer. I store 
træk indeholder de nye officersuddannelser de samme 
læringsmål som de gamle. Der er blot lidt mindre tid til 
at gennemføre den del af uddannelserne, der foregår i 
regi af officersskolerne. Dette opvejes af, at der i de nye 
uddannelser vil være en bredere sammensætning blandt 
de studerende – og dermed vil der være flere forskellige 
personlige og faglige kompetencer at bringe i spil i læ-
ringsmiljøet. Diversiteten fra en nyuddannet bachelor med 
en civil uddannelse til en erfaren befalingsmand er til at få 
øje på: Den ene vil være født med stærke akademiske læ-
ringskompetencer, men vil endnu ikke have militærfaglig 
praksiserfaring, og den anden vil være født med en meget 
stærk militærfaglig professionserfaring, men vil ikke 
nødvendigvis have stærke akademiske læringskompeten-
cer. Ved at bringe de forskelligheder i spil, så de gavner 
hinanden, får vi det stærkest tænkelige læringsmiljø.

En god start
Det har været muligt allerede i 2015 at begynde at imple-
mentere de nye officersuddannelser. Bekymringen for, at 
man ikke kunne rekruttere civile bachelorer og professi-
onsbachelorer, viste sig at være ubegrundet på langt de 
fleste af de retninger, der er startet – særligt i betragt-
ning af, at så meget var nyt. Der er dog stadig grund til 
at betragte rekruttering som en væsentlig udfordring, 
særligt i forhold til den interne rekruttering og særligt til 
de tekniske retninger.

Det indledende indtryk af de nye kadetter, der nu er på 

Ole Kværnø er dekan for 
Forsvarsakademiet.
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de første dele af uddannelserne i alle tre værn, er godt. 
Her ses en gruppe unge mennesker, der er særdeles vel-
uddannede og akademisk modne. De er samtidig topmoti-
verede i relation til officersuddannelsen og den kommende 
tjeneste som officerer. Det er her vigtigt at notere sig, at 
de nye kadetter ikke alene har valgt Forsvaret til, de har 
også fravalgt at fortsætte deres uddannelsesmæssige 
førstevalg.

Fra Stabskursus II til Master i Militære Studier
Officersuddannelserne er det eneste samlede uddannel-
sesforløb i hele Forsvarets uddannelsessystem, der gen-
nemføres som lønnede heltidsstudier. Alle andre videre- 
og efteruddannelser er deltidsstudier, der gennemføres 
ved siden af havende tjeneste eller i officerens fritid. 

Denne omlægning har i forhold til det tidligere Stabs-
kursus II betydet, at uddannelsen er blevet omlagt fra et 
elleve måneders fuldtidsstudium (men ikke akkrediteret) 
til et akkrediteret masterstudium, som Forsvarets kap-
tajner og kaptajnløjtnanter gennemfører på deltid over 
gennemsnitligt tre år. Samtidig blev Forsvarsakademiet 
pålagt at tilrettelægge masteruddannelsen, så indholdet 
er fleksibelt for den enkelte. Det er magtpåliggende for 
Forsvarsakademiet også at gøre alt, hvad akademiet kan, 
for at minimere krydspresset på den studerende mellem 
studiet, tjenestestedet og familien. Erfaringer fra de to før-
ste optag har muliggjort ganske omfattende justeringer af 
masteruddannelsen, der bl.a. har betydet, at tilstedevæ-
relse på akademiet er blevet reduceret og koncentreret.

Videreuddannelseskurser
Mellem de akkrediterede diplom- og masteruddannelser 
er der en række ikke-akkrediterede videreuddannelses-
kurser, som kan give officeren de kompetencesæt, der 
sætter hende eller ham i stand til at søge og få de ønskede 
tjenestestillinger. Forsvarsakademiet forsøger naturligvis 
overalt, hvor det er muligt, at integrere de videreuddan-
nelseskurser, der har tilstrækkeligt akademisk og fagligt 
niveau, i masteruddannelsen. Det er imidlertid vigtigt at se 
alle videreuddannelseskurserne som individuelle tilvalg, 

der kan styrke den enkeltes kompetencer i forhold til 
ønskede stillinger. Det er således alene funktionsbeskri-
velserne, der afgør, hvilke videreuddannelseskurser der 
er relevante for den enkelte. Dermed har Forsvaret forladt 
P83-tænkningen om videreuddannelsesniveau som forud-
sætning for udnævnelse.

Kan Forsvarsakademiet stå på mål for sine nye officers-
uddannelser?

Det korte svar er: Ja!
Det er en ganske omfattende reform af officersuddan-

nelserne, som pågår. Samtidig reformeres alle de ydre 
vilkår for uddannelserne, herunder ikke mindst hele 
HR-strategien, som i øjeblikket er ved at blive synkronise-
ret. Der vil naturligvis være behov for løbende justeringer, 
som alle vi, der beskæftiger os med uddannelserne, skal 
være ydmyge nok til at erkende og foretage. Det ændrer 
imidlertid ikke på, at de valg, vi har truffet, er fornuftige, 
og at de officersuddannelser, som nu udbydes fuldt ud, 
kan måle sig med de bedste i NATO.

Du kan læse en længere version af denne artikel på krigs-
videnskab.dk
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HOD er ikke enig i forudsætninger bag forkortelsen af officersgrunduddannelsen. Den netop tilstrækkelige 
uddannelse underkender værdien af viden og fjerner en af de største styrker ved de hidtidige uddannelser 
– kendskabet til de overliggende rammer for opgaveløsningen. HOD har ikke grundlag for at vurdere det 
faglige niveau på videreuddannelseskurserne, men uddannelserne kan være nok så gode, hvis vilkårene for at 
gennemføre dem får folk til at vælge dem fra eller forlade dem i utide.

Der uomtvisteligt nogen, der velkommer blended learning, men den holdning at det er en urimelig 
belastning for både arbejde og familie. Hertil kommer, at der skal bruges op til to ugers afspadsering alene 
på rejsetid, og man ikke godtgøres arbejdstid hvis man om aftenen under et tilstedeværelsesmodul må 
præstere planlægning eller lignende i hovedfunktionen.

Lige så afgørende er det, at uddannelserne ensidigt fokuserer på Forsvarets behov. Uddannelserne må 
tilføre værdi på det civile arbejdsmarked, når karrieremulighederne er blevet begrænset og man forudsætter 
en vekslen mellem ansættelse i og uden for Forsvaret. Når man samtidig ser en øget specialisering, hvor 
man i stillingsbesættelser næsten favoriserer officerer med en civil master eller anden højere uddannelse, 
og – ikke mindst – at man kun optager ca. hver tredje kvalificerede ansøger til MMS, så undergraver man 
den militære faglighed, og næsten tvinger officeren til at konkurrere på kompetencer der bedre erhverves på 
uddannelser uden for Forsvaret.



34    Nr. 6 - 2015

DANSK FORMANDSKAB

NORDEFCO – relancering af ny 
vin på gamle flasker?

Vi skal ikke mange år tilbage i 
tiden, før den almene viden om og 
holdning til NORDEFCO kunne ligge 
på et meget lille sted. Typiske over-
skrifter for samtaler kunne være 
alt fra: ”Danmark er alene med af 
høflighedshensyn”, ”Hyggelige møder, 
men der sker jo ikke noget” og lige til 
”NORDEFCO – hvad er det?”.

Nye vinde blæser, og nye muligheder 
opstår
Her på dørtærsklen til det danske 
formandskab for NORDEFCO i 2016 
trækker det nordiske forsvarssam-
arbejde nogle nye og anderledes 
konstruktive overskrifter og ordsprog 
som for eksempel: ”NORDEFCO – 
Nordens NATO”, ”NORDEFCO frem-
mer sikkerhed gennem samarbejde”, 
”Det nordiske samarbejde hviler på 
et fælles værdigrundlag og en vilje til 
at håndtere udfordringer sammen” 
og ”Nordiske lande vil stå sammen 
mod nye udfordringer fra øst”. Den 
sidstnævnte overskrift så dagens lys, 
da de nordiske forsvarsministre den 
10. april 2015 indrykkede en fælles 
kronik i den norske avis Aftenposten. I 
artiklen skriver de nordiske ministre, 
at truslen fra øst gør det nødvendigt 
at udvide forsvarssamarbejdet på 
en række områder - blandt andet i 

forhold til cybersikkerhed, militære 
øvelser og udveksling af efterret-
ningsoplysninger.

Der er således særdeles megen 
medvind på den nordiske cykelsti for 
forsvarssamarbejde i øjeblikket og 
derved en masse synergier, der kan 
og skal udvikles i den kommende 
tid. Det kan være synergier i forhold 
til de fem medlemslande indbyrdes, 
men så sandelig også i relation til at 
udvide samarbejdet med de øvrige 
Østersølande – her tænkes bl.a. de tre 
baltiske lande. 

NORDEFCO’s formål
Siden NORDEFCO blev oprettet i sin 
nuværende form tilbage i 2009, har de 
fælles omdrejningspunkter for igang-
sætning af nye projekter været ”cost 
efficiency” og ”operational effect”. 
Derudover har vi i Danmark til sta-
dighed haft øje for, at vores nordiske 
engagement ikke måtte duplikere el-
ler kompromittere allerede igangsatte 
projekter og/eller aftaler og forpligti-
gelser med andre lande m.v.    

Aktuelle resultater og prioriteringer
Danmark overtager formandskabet 
for NORDEFCO fra Sverige, som i lø-
bet af 2015 har prioriteret og igangsat 
en række projekter i rammen af det 

Til nytår overtager Danmark formandskabet 
for det nordiske forsvarssamarbejde – i folke-
munde kaldet NORDEFCO, som står for Nordic 
Defence Coorperation.

nordiske visionspapir, der sigter mod 
år 2020. Eksempelvis er det besluttet, 
at der i løbet af 2016 skal indkøbes og 
implementeres et fælles nordisk kom-
munikationssystem, der kan facilitere 
klassificeret kommunikation mellem 
NORDEFCO-landene. En aftale, som 
Island foreløbig står udenfor. Deri-
mod har Island netop underskrevet 
et fælles nordisk aftalegrundlag vedr. 
Cross Border Training, ligesom Island 
forventes at skulle indgår i et fælles 
nordisk aftalegrundlag vedr. Alternate 
Landing Bases. Idéen er at give gensi-
dig smidig adgang til udvalgte nordi-
ske luftbaser. En aftale, der foreløbig 
alene dækker ubevæbnede fly. Sidst, 
men ikke mindst, er det også værd at 
nævne, at der under det svenske for-
mandskab er blevet arbejdet intenst 
på at få udviklet et aftalegrundlag for 
udveksling af radardata. En aftale, der 
forventes indgået i løbet af det danske 
formandskab. 

Danske prioriteringer
Udover videreførelse af højt priori-
terede igangværende projekter vil 
det kommende danske formandskab 
blandt andet prioritere udvikling af 
”Easy Access Declarations” alias 
unilaterale erklæringer, der skal 
smidiggøre processerne for adgang 
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til landenes territorier yderligere. 
Derudover skal det internationale 
engagement styrkes med fokus på 
fællesnordiske bidrag til MINUSMA og 
East African Standby Forces.  

Det danske formandskab skal 
ligeledes anvendes til at fortsat at 
udbrede kendskabet til NORDEFCO i 
Forsvaret, herunder skabe yderligere 
inspiration til igangsætning af studier 
og projekter, der giver operativ effekt 
til den bedst mulige pris. 

Stor berøringsflade
De mange såvel små som store 
studier og projekter, der fødes i regi 
af NODEFCO, trækker mange ringe i 
vandet i forbindelse med de sidelø-
bende nationale sagsbehandlinger og 
beslutningsprocesser. Således er stort 
set samtlige af Forsvarets myndighe-
der og Forsvarsministeriets styrelser 
involveret i NORDEFCO i et eller andet 
omfang.

Der skal smedes, mens jernet er 
varmt
Som angivet i indledningen af denne 
artikel har NORDEFCO fundet den 
rette bølge at ride på, hvilket tydeligt 
afspejles i de senest opnåede resul-
tater. Vel at mærke resultater, som 
forklarer, hvorfor også nationer uden 

for Norden har fået øje på NORDEFCO 
som et handlekraftigt og attraktivt 
forum. Forventningerne til det danske 
formandskab er således høje, og 
mange øjne vil hvile på Danmark gen-
nem hele næste år.

Vejen til et godt formandskab
Et succésrigt formandskab beror på 
mange ingredienser. Først og frem-
mest er den politiske interesse og 
prioritering et altafgørende grundlag 
for succés. Dernæst handler det om 
gensidig accept og støtte til de projek-
ter, der ønskes lanceret - og uanset 
hvor ligetil et projekt måtte synes at 
være, vil der næsten altid være brug 
for indgående dialog og anvendelse af 
diplomati i projektforløbet. Med be-
hørig respekt for et eller flere landes 
forbehold til et givent projekt eller 
given aftale kan det også være nød-
vendigt at demonstrere handlekraft 
for derigennem at få projektet eller 
aftalen i hus. Det kan således betyde, 
at en beslutning tages af mindre end 
alle fem NORDEFCO-lande, hvilket er 
helt i overensstemmelse med ånden 
i NORDEFCO. Sidst, men ikke mindst, 
skal værdien af den rette PR ikke un-
dervurderes set i relation til opnåelse 
af succés.

 Som fremhævet i denne artikel 

har vi fra dansk side gavn af NOR-
DEFCO-samarbejdet - og nu altså et 
stort ansvar for, at samarbejdet fort-
sætter sin gode og relevante udvikling 
for Danmark og de fire øvrige med-
lemslande. Nu har Danmark opgaven 
fra december i år og 12 måneder 
frem!

NORDEFCO er det nye sort
Dels tvunget af den nye sikkerhedssi-
tuation i vores region og dermed den 
politiske interesse for samarbejde og 
løsninger, dels grundet de seneste 
års mange positive resultater er NOR-
DEFCO gået hen og blevet ”det nye 
sort” og således en relancering af en 
særdeles god vin på gamle flasker. 

Det vil være det danske formand-
skabs fornemste opgave som mini-
mum at opretholde det nuværende 
momentum i NORDEFCO for deri-
gennem fortsat at skabe resultater 
og udvikling til gavn for den såvel den 
regionale som den globale sikker-
hedssituation. 

Den opgave er Danmark klar til at 
tage på sig!

Med ønsket om et godt dansk for-
mandskab!

Kickoff-mødet den 1.-2. december 2015 blev holdt på Scandic Hotel i Sydhavnen.
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Hjemme – 
men hvor 
længe?
Fighter Wing Skrydstrup restituerer – efter 
halvandet år med krig og Air Policing

Forsvarsministeren takkede for en fantastisk indsats 
mod Islamisk Stat (ISIL) og bebudede, at der nok bliver 
brug for mere fra samme skuffe. Og chefen for de hjem-
vendte krigere gjorde det klart, at fighterwingen vil være 
parat til at levere varen, men også at det, der nu er til-
trængt, er en pause til genoptræning/restituering af perso-
nel samt vedligeholdelse af fly og materiel.

Frem af regndisen, som hang tungt over Sønderjylland 
hele onsdagen, dukkede det første F16-kampfly fra Fighter 
Wing Skrydstrup op med en anelse forsinkelse og holdt 
pitstop foran modtagelseskomitéen bestående af bl.a. 
forsvarsminister Peter Christensen, chefen for Flyver-
staben, generalmajor M.A.L.T. Nielsen, samt, naturligvis, 
chefen for Fighter Wing Skrydstrup, oberst Anders Rex - og 
pressen.

Piloten, en oberstløjtnant med pilotnavnet GUS, chef for 
det hjemvendte team - Hold 7 -, lod sig interviewe. Imens 
landede yderligere seks F16-kampfly i skjul af regnen og 
listede uden om det officielle fremmøde - til velkomst med 
familie og kolleger andetsteds på Flyvestation Skrydstrup. 
Som på dagen yderligere modtog et Hercules-fly med 
teknikere, der havde ”hjulpet” kampflyene hjem fra Kuwait 
med overnatning på Cypern og mellemlanding på en base 
i Italien, og yderligere et civilt fly med det øvrige perso-
nel. Alle blev inviteret til hjemkomst-komsammen på 
Skrydstrup med en grillpølse med tilbehør på menuen.

Færdigt arbejde - for denne gang. Efter mere end 5.700 
timers flyvning i forbindelse med missionen, hvor der blev 
kastet 503 præcisionsbomber.

Nok at se til
Om den danske indsats over det krigsramte Irak har haft 
sin virkning?

Oberstløjtnant GUS: - Hvis ikke der havde været luftkam-
pagnen til at stoppe ISIL`s fremmarch, så er min påstand, 
at så havde fronterne stået et andet sted i dag. Det kan 
godt være, at ISIL har næsten lige så meget land, som for 
et år siden, men havde vi ikke været der, så tror jeg, at de 
havde haft meget mere.

GUS karakteriserede i øvrigt den danske indsat som 
helt fantastisk, hvilket det også har været at være chef for 
styrken. Og bedst af alt - at alle er kommet med hjem i god 
behold.

Chefen for Fighter Wing Skrydstrup, oberst Anders Rex, 
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glædede sig over, at ”hele familien nu er samlet igen” efter 
i næsten halvandet år at have været spredt for alle vinde.

- Først fire måneder med Air Policing over Estland, så 
et år med krig i Kuwait - og andre fire måneder med Air 
Policing over Island.

Men at fighterwingen er fuldtallig hjemme er ikke ensbe-
tydende med lediggang og rutinearbejde.

Anders Rex: - De, der nu er kommet hjem, skal lige 
holde fri med familie og venner. Resten skal gøre klar til 
næste gang. For meget peger på, at vi skal udsendes igen. 
Flyene skal efterses. Piloterne skal trænes op. Der er stor 
forskel på at træne og være i krig. I krig er man meget fo-
kuseret på en enkelt missionstype, hvorimod vi skal kunne 
indsættes i et bredt spektrum af missionstyper. Der er et 
efterslæb, som skal indhentes. Vi har desuden en række 
piloter, som kommer tilbage fra stabstjeneste eller andet 
- og helt nyuddannede F16-piloter, som skal lære at flyve 
danske F16. Det skal vi også bruge tid og ressourcer på. 
Vi kunne meget gerne bruge et år eller lidt mere på disse 
opgaver, men som ministeren sagde, kan ingen garantere, 
hvor lang tid vi får. Tingene tager den tid, vi får til rådighed. 
Så jo, vi vil gøre det så godt, vi kan i forhold til den tid, vi får.

Tilbage på basen i Kuwait er et lille team, som bruger et 
par uger på at pakke de sidste stumper og sende hjem.
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Den politiske virkelighed har – ikke mindst 
i lyset af terroranslaget i Paris - rykket sig 
siden artiklen blev skrevet. Udenrigsminister 
Kristian Jensen blev i Politiken den 22/11 
ganske vist citeret for at flyene var på værk-
sted og personellet havde en rejsepause – som 
om indsættelsen i Kuwait var en ferietur. Men 
Forsvarsministeren udtalte den 5/12 til Jyl-
landsposten, at flyene kunne flyve og beroende 
på en trusselsvurdering politisk er man klar til 
at sende dem ud igen. Begge udsagn rokker 
ved forsvarsforligets forudsætninger, og man 
må politisk stå på mål for ændrede krav til 
uddannelse og vedligeholdelse, men også for 
et nødvendigt fravalg eller nedprioritering af 
f.eks. afvisningsberedskab og dansk bidrag til 
NATO’s reaktionsstyrker og air-policing. For-
svaret er ikke dimensioneret til det hele.

I midten briefer GUS 
sin chef, generalmajor 

M.A.L.T. Nielsen. 



Første Seahawk-helikoptere
Danmark er det første europæiske land, som modtager 
MH-60R-helikoptere.

På vegne af det danske forsvar modtog U.S. Navy ved 
et såkaldt roll-out hos Lockheed Martin sidst i oktober 
måned de to første missionsklare MH-60R Seahawk 
”Romeo”, skibsbaserede helikoptere, som Danmark har 
bestilt.

- Det er intet mindre end en historisk milepæl, vi nu 
har nået, sagde chefen for Flyverstaben, generalmajor 
M.A.L.T. Nielsen, da han og en række repræsentanter fra 
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) og 
det danske forsvar overværede ceremonien hos Lockheed 
Martin Systems Integration.

De to helikoptere er netop er blevet klargjort af denne 
afdeling af Lockheed Martin, som med sine ca. 2.600 med-
arbejdere ligger i den lille by Owego, New York State. 

De i alt ni nye skibsbaserede helikoptere, som Danmark 
har bestilt, erstatter de aldrende LYNX-helikoptere, som 
er samlet i Eskadrille 723, hvor de foretager farvands-
overvågning, fiskeriinspektion, transport, søredning og 
suverænitetshåndhævelse i Nordatlanten samt deltager i 
antipirateri-opgaver i Det Arabiske Hav.

På Flyvestation Karup regner Helicopter Wingen med at 
modtage de første MH-60R Seahawk i april/maj 2016, og 
den fulde flåde vil blive leveret i 2018.

HOD’s lokalafdelingsformand, major Allan Bøge Mikkel-
sen, håber på en forbedring af personelsituationen til den 
tid. I øjeblikket mangler der 15 officerer. - Vi har kun 135 
officerer inden for pilot- og teknikerområdet, siger han.

Tre mia. til dansk industri
De ni MH-60R Seahawk er leveret af U.S. Navy og pro-
duceret af Sikorsky i samarbejde med Lockheed Martin. 
Handelsaftalen er indgået mellem Danmark og den ameri-
kanske regerings Foreign Military Sales program.

De fire amerikanske virksomheder bag produktionen 
af de danske MH-60R Seahawk og tilhørende udstyr og tje-
nester er stelfabrikanten Sikorsky, motorfabrikanten GE, 
leverandøren af flysimulator CAE, og systemintegratoren 
Lockheed Martin.

Frem til 2022 forventer den danske regering, at de 
fire virksomheder opfylder deres særskilte forpligtelser 
til at lægge arbejde og projekter for i alt tre mia. dkr. 
(430.000.000 USD) hos den danske forsvarsindustri.

- I øjeblikket har de fire selskaber opfyldt eller igangsat 
aktiviteter, der dækker 50 procent af den samlede for-
pligtelse, siger Anders Hoffmann, som er vicedirektør for 
Erhvervsudvikling og Internationale forhold i Erhvervssty-
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relsen. Han arbejder bl.a. med handelspolitik samt EU’s 
indre marked, modkøb og eksportkontrol.

Dansk teknologi er efterspurgt
De øvrige danske virksomheder, som primært er deltage-
re i MH-60R-projektet, er:
•  Terma, Danmarks største luftfarts- og forsvarsvirksom-

hed,
•  Brüel & Kjær, et dansk teknik- og elektronikselskab,
•  SSBV-Rovsing vil modtage amerikansk rådgivning til 

modning og markedsføring af Solar Array Simulator på 
det amerikanske marked,

•  Sammen med Lockheed Martin vil Weibel Scientific A/S 
udvikle den næste generation stjerne-tracker - en optisk 
enhed, der præcist bestemmer en satellits placering i 
rummet. 

Senere vil Sikorsky indgå aftaler med andre danske virk-
somheder om industri-projekter.

- I de to år, der er gået, siden den danske regering valg-
te MH-60R helikopteren, har holdet af amerikanske virk-
somheder fået grønt lys til aktivt at begynde projekter med 
mange danske virksomheder, siger Anthony DeSarli, som 
er Regional Director Industrielt Samarbejde, Sikorsky.

Generalmajor M.A.L.T. Nielsen taler ved ceremonien hos Lockheed Martin 
Systems Integration. Yderst til venstre ses kommandør Kim Bo Meier, der 
repræsenterede Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
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OFFICERENS FRIKVARTER

Det er ganske vist. De F16-jagerfly, 
der blev anskaffet i ”Århundredets 
største våbenhandel” for 35 år siden, 
er endegyldigt på vej ud af det danske 
luftrum i en ny våbenhandel. Og man 
forstår, at det er på høje tid, når vi læser 
og hører om de gamle, slidte fly, der 
slår revner efter missionerne i Irak. 

Det er muligt, at flyene synger på sid-
ste vers, men derfor kan man godt vise 
lidt respekt for alderdommen. F16 er 
ikke et hvilket som helst fly. Det var fra 
første færd et fly, der satte nye standar-
der for innovativt design og teknologi, og 
det er uden sammenligning den mest 
succésfulde jager, der er produceret til 
dato. Mere end 4.500 fly er kommet ud 
af fabrikken siden 1978, og med den ny-
este version, F16V, er det ikke utænke-
ligt, at F16 kan fejre 60-års jubilæum.  

Historien bag F16
Udviklingen af F16 trækker tråde helt 
tilbage til Vietnamkrigen, hvor det blev 
klart, at der var noget galt med desig-
net og tankerne bag tidens jagerfly. 
De var udviklet med et snævert fokus 
på at opnå maksimal hastighed, højde 
og radaregenskaber på bekostning af 
manøvredygtighed, udsyn for piloterne 
og andre egenskaber, der var nødvendi-
ge i nærkampe. Det gjaldt ikke mindst 
for F4 Phantom, der var komplet uegnet 
til formålet, og som havde det mere 
end svært i kampene med de mindre, 
russiske MIG 21. 

Utilfredsheden med F4 Phantom førte 
til udviklingen af blandt andet F15. Den 
gav piloterne et langt bedre udsyn, var 
manøvredygtig under høje hastigheder 
og havde en bedre opstigning og acce-
leration.

Trods forbedringerne mente en indfly-
delsesrig specialistgruppe med blandt 
andre den legendariske jagerpilot John 
Boyd, at udviklingen havde taget den 
forkerte vej. Gruppen, der blev kaldt, 

”The Fighter Mafia”, argumenterede 
for, at F15 var endnu større og endnu 
dyrere end Phantom, og at pengene i 
store træk blev brugt på at opnå ha-
stigheder og højde, som alligevel ikke 
kunne bruges i den virkelige verdens 
kampsituationer.

John Boyd og resten af gruppen 
proklamerede, at man skulle gå en 
helt anden vej.

Man skulle gå målrettet efter at 
udvikle en topmoderne, lille jager, der 
var billig nok til, at den kun anskaffes i 
stort antal. Inspirationen kunne hentes 
i F86, der havde været en stor succés 
under Koreakrigen.

US Air Force var som udgangspunkt 
ikke interesseret. Man opfattede idéen 
om en mindre jager som en direkte 
trussel mod den prestigefyldte F15. 
Viceforsvarsminister David Packard 
var anderledes overbevist og lance-
rede i 1971 The Lightweight Fighter 
Programme. 

Den nye letvægtsjager skulle have et 
væsentligt forbedret forhold mellem 
kraft og vægt, stor manøvredygtighed 
og en bruttovægt, der ikke måtte over-
stige 9,1 ton. Til sammenligning vejede 
en F15 det dobbelte. To konkurrerende 
designs ville blive valgt til prototyper.

Northrops design var det svageste 
og langt fra banebrydende. Men deres 
fly havde to motorer, og det var en 
egenskab, som flere potentielle uden-
landske købere havde efterspurgt. 
Efter en ændring i konkurrenceregler-
ne, der favoriserede et design med to 
motorer, valgte man således til fleres 
overraskelse Northrops YF 17 som 
den ene vinder. Flyet blev siden sat i 
produktion og købt af US Navy med 
navnet F18 Hornet. 

Banebrydende
General Dynamics YF 16 blev den 
anden vinder i konkurrencen. I mod-

sætning til YF 17 var her på alle måder 
tale om et revolutionerende design 
med flere innovative teknologier.

YF 16 lignede ganske enkelt ikke 
noget andet jagerfly, da det første ope-
rative fly rullede ud af fabrikken i 1978. 
Det første, man lagde mærke til, var 
den meget store canopy, der gav pilo-
ten et udsyn med fuldt panorama. Så 
opdagede man, hvordan vingerne og 
skroget gik ud i ét, hvilket blandt andet 
betød bedre opdrift, mere volumen til 
opbevaring af brændstof og reducere-
de størrelsen af de våde arealer, som 
giver luftmodstand. 

Indretningen af cockpittet var også 
et nyt syn. Sædet var mere tilbage-
lænet end normalt, og det gjorde 
det muligt for piloten at trække 9 G 
i forhold til de 7 G, der var standard. 
Vigtige flydata blev projiceret direkte 
på display i pilotens naturlige synsfelt, 
og styrepinden var flyttet fra centrum 
og erstattet af et joystick i pilotens 
højre side. Fra starten havde YF 16 Fly-
By-Wire, hvor fire computere sikrede, 
at flyet konstant opførte sig optimalt i 
luften. En teknologi, der siden hen er 
implementeret i en lang række militæ-
re og civile fly. US Air Force valgte YF 
16 frem for YF 17, og flyet blev navngi-
vet F16 Fighting Falcon.

De danske F16-fly  
De danske F16-fly blev bestilt i 1975 
som en del af ”Århundredets våben-
handel”, hvor Danmark sammen med 
Belgien, Holland og Norge indgik en 
aftale om levering af i alt 348 fly. De 
første af de 58 danske F16-fly blev 
leveret i 1980, og senere fik vi yderli-
gere 19. De er løbende blevet opdate-
ret, blandt andet med en omfattende 
Mid-Life Update. Første gang, de 
danske F16-fly kom i egentlig aktion, 
var i 1999 under Operation Allied Force 
i Restjugoslavien. Fra 2001 -2003 var 

Et vemodigt farvel til 
den flyvende falk
Kun 23 ulykker/uheld med danske F16-fly gennem de forløbne 35 år. 
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6 F16-fly i Afghanistan under Ope-
ration Enduring Freedom. I 2011 var 
der 4 i Libyen under Operation Unified 
Protector, og senest har 7 F16-fly 
bombet Islamisk Stat under Opertation 
Inherent Resolve.

Ulykker og havarier
Går man tilbage i flyvevåbnets historie, 
er listen over ulykker og totalhavarier 
lang. Det gælder desværre også listen 
over piloter, der er omkommet i aktiv 
tjeneste. I den sammenhæng har F16 
været et rimelig sikkert fly. Der har 
i de forløbne 35 år været 23 ulykker/
uheld. I 12 af dem har piloten – eller 

piloterne – skudt sig ud med katapult-
sædet, 10 fly er totalhavarerede, og 
antallet af omkomne er to. De omkom 
på tragisk vis under NATO-øvelsen 
Blue Moon i 1984, da deres to-sædede 
F16 kolliderede med en anden F16 i 
luften over Assens. Piloten og tekni-
keren nåede at bruge deres katapult-
sæder, men ramte canopyen og blev 
dræbt på stedet. Ser man på én af 
forgængerne, F100 Super Sabre, som 
flyvevåbnet anvendte frem til 1982, er 
tallene betydeligt mere dystre. Halvde-
len af de i alt 72 F100-fly totalhavare-
rede, og 15 piloter mistede livet. 

F100

F15

F16

F18

F16

F16

Beslutningen om at anskaffe 
nyt kampfly er udskudt af flere 
omgange, og det står foreløbigt 
hen i det uvisse, om typevalg 
og antal vil blive bestemt af den 
operative opgave eller af den 
investeringsramme man kan 
proppe ind i et uændret forlig. 
Vi har derfor også til gode 
at se, om man i sidstnævnte 
tilfælde vil komme med 
søgte argumenter om større 
rådighedsgrad og effekt af 
færre fly, og et mindre antal 
piloter man kan fastholde i 
flysæderne i døgndrift. Vi venter 
i spænding på føljetonen i 
århundredets våbenkøb.
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KÆRE KOLLEGER

I et tidligere nummer af 
”Fagbladet Officeren” (4/2015) 
opfordrede jeg til, at vi alle bur-
de udvise og udøve dannelse i 
vores ledelse af det personel, 
som vi har fået ansvaret for - 
udmøntet i fem overordnede 
leveregler således:

- Mangfoldighed, forskellige 
indgangsvinkler og meninger 
mødes fordomsfrit og med 
nysgerrighed.

- Ledelse forsøges udøvet 
gennem forståelse, motivation 
og medejerskab. 

- Der skabes rum og tole-
rance til, at alle udfordringer, 
problemer og bekymringer hos 
medarbejderne kan komme til 
udtryk.

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

 - Fortiden respekteres for 
dens betydning for, hvor vores 
organisation(er) står i dag. 

Den nuværende situation 
i Forsvaret demonstrerer 
imidlertid, at der ikke kun bør 
være opmærksomhed omkring 
ledelsesformen i Forsvaret, 
men også på organiseringen og 
substansen af den ledelse, der 
udøves.

Her må det være relevant 
at tage udgangspunkt i tre 
af vores mest fundamentale 
førings- og ledelsesprincipper. 
Nemlig:

- UNITY OF COMMAND
- UNITY OF EFFORT
- MISSION COMMAND.
Når man ser på Forsva-

rets nuværende opbygning 
og kommandoforhold, samt 
hvordan det drives i dag, så 
kan man godt påstå, at alle tre 
grundlæggende læresætnin-

ger og principper i øjeblikket 
er kompromitteret i en eller 
anden grad.

Forståelse for Forsvarets 
særlige forhold
Specielt personel med berø-
ringsflader uden for geleddet 
kan således opleve Forsva-
ret som kendetegnet ved en 
kompliceret og svært gennem-
skuelig struktur, kringlede 
kommandoveje, bureaukratiske 
procedurer samt en ”Top Down 
Micro Management-ledelse” og 
sidst, men ikke mindst, præget 
af en uhensigtsmæssig, geo-
grafisk opdeling, der er mere 
politisk end logisk begrundet. 

Jeg formoder, at andre end 
jeg må have været i tvivl om, 
hvor en mail/skrivelse skulle 
sendes hen, og efterfølgen-
de har oplevet, at den ”er 
cyklet” rundt i et hus (hvor de 
tilsyneladende også selv har 
været i tvivl), samt at sagen 
ikke er blevet afgjort inden for 
overskuelig tid. Det er ikke 
acceptabelt, specielt når det 
f.eks. drejer sig om militær 
eller arbejdsmæssig sikkerhed 
endsige følsomme personel-
sager. 

Hvis en sådan organisati-
onskonstruktion var blevet 
fremlagt som et analytisk 
begrundet forslag - f.eks. i en 
skriftlig hovedopgave på en 
af Forsvarets uddannelser -, 
kunne man godt forestille sig, 
at den pågældende elev ville 
være dumpet med et brag. 

Det er min opfattelse, at 
ovennævnte forhold bl.a. 
skyldes den skabte struktur 
med diverse styrelser (tidligere 
tjenester), der ofte ikke ser sig 
selv som støtteorganer for de 
opstillende/operative enheder 
eller Forsvarets skoler, men 

derimod har deres egne agen-
daer og produktionsmål. 

”Alt det er jo eksternt bestemt 
(af politikerne, i Finansmini-
steriet og i Moderniseringssty-
relsen etc.), så det kan vi ikke 
ændre ved”, høres det ofte. 
Men det er vel ikke noget, de 
(politikerne) selv har udklæk-
ket ud af ingenting, og det er 
vel en væsentlig del af godt 
chefvirke at danne skærm og 
sikre sig foresattes forståelse 
for sin enheds situation og 
kapacitet (altså indsigt i og for-
ståelse for Forsvarets særlige 
forhold). 

Tjener ikke Forsvarets tarv
Jeg er i den henseende ikke 
sikker på, at forsvarsledelsens 
brug af McKinsey-firmaets ci-
vilt prægede analyser har mødt 
den store respekt i geledderne. 
Vi havde nok forventet, at vores 
øverste chefer - hjulpet af 
deres stabe - selv kunne finde 
ud af, hvad der var behov for af 
fornyelser og justeringer såvel 
i organisation som i procedurer. 

Så var vi nok heller ikke nået 
dertil, at cheferne på lavere 
niveauer ikke længere selv be-
stemmer/disponerer over de-
res garnisoner, deres personel, 
uddannelsen af kadetter og 
elever, den militære sikkerhed 
etc. etc. (på Hærens Officers-
skole får vi f.eks. stadig malet 
pæne rum i stedet for at få for-
bedret vores sikkerhed, hvilket 
vi længe har anmodet om), for 
det tjener ikke Forsvarets tarv 
og er ikke i overensstemmelse 
med Forsvarets fundamentale 
læresætninger:

- UNITY OF COMMAND
- UNITY OF EFFORT
Samtidig må vi erfare, at 

selv mindre anliggender ikke 
længere kan afgøres på vores 

Opskriften på et levedygtigt, 
kvalificeret og dynamisk forsvar 

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

AF MAJOR KIM BIRGER REISZ

eget tjenestested (selvom 
vi samvirker med de lokale 
repræsentanter for diverse sty-
relser), men skal fremsendes 
til godkendelse i bl.a. Hjørring, 
Ballerup og på Svanemøllen 
Kaserne, hvorfor jeg også må 
konstatere, at princippet om 

- MISSION COMMAND
for en stor dels vedkom-

mende heller ikke længere 
efterleves I Forsvaret.

Den rette officersånd
Alle skal udvikle sig, og det 
skal vi selvfølgelig også i 
Forsvaret; men mit budskab 
er, at vi ikke – i vores iver efter 
at forfølge egne visioner samt 
at tilfredsstille politikerne og 
departement – bør glemme 
de militære læresætninger og 
ledelsesprincipper, der faktisk 
har været med til at føre os vel 
igennem de sidste 25 års for-
andringer og missioner under 
krigslignende vilkår.

Vi bør heller ikke lade os for-
føre af argumenter om, at alle 
omvæltningerne og besparel-
serne på bl.a. officersområdet 
(vores uddannelses-, ansæt-
telses- og tjenesteforløb) er 
forårsaget af intentionen om at 
bevare de operative kapacite-
ter (skibe, fly, hærenheder) i 
Forsvaret – for er officerer ikke 
Forsvarets største, operative 
kapacitet samt den primære 
drivkraft i Forsvaret, som det 
tager længst tid at gøre klar til 
indsats?  

Jeg har endnu ikke hørt et 
seriøst modsvar på det spørgs-
mål.

Jeg vil derfor tillade mig at 
opfordre til, at vi i Forsvaret 
også fremover prioriterer at 
udbygge og udvikle 

- DEN RETTE OFFICERSÅND,
”som er den særlige menta-
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Hundses der med den, taber 
den humøret

Er den ulykkelig, tæres den 
hen.

Plages den, bliver den feber-
syg.

Bliver den tilstrækkeligt 
bragt i uorden, vil den visne og 
næsten dø, og når den kommer 
i den alvorlige tilstand, kan den 
kun genoplives med masser af 
tid og penge”. 

litet, der gennem uddannelse, 
træning, dannelse og godt 
kammeratskab sætter sig i sin-
det hos en officer og betyder, at 
han/hun altid fremtræder som 
en dynamisk, professionel og 
dannet leder/fører, der udviser 
respekt for sine medarbejdere 
og ydmyghed for sit ansvar 
samt skaber råderum for opga-
veløsninger, når det er muligt. 

Skabelse af korpsånd, 
veneration samt forståelse og 
respekt for Forsvarets særlige 
identitet, historie og traditioner 
er essentielle elementer i ud-
viklingen af den rette officer-
sånd hos den enkelte. 

En officer skal endelig udvise 
mod, vilje og styrke”.  

Et dynamisk forsvar
Bevarelse og udvikling af vores 
officersånd samt efterlevelse 
af de ovennævnte ledelsesprin-
cipper vil efter min opfattelse 
være et godt fundament for, at 
vi kan overvinde vores nuvæ-
rende udfordringer, så vi kan 
viderebringe et levedygtigt, 
kvalificeret og dynamisk forsvar 
til vores efterfølgere – og det 
er vel egentlig vores vigtigste 
mission.  

Tillad mig derfor sluttelig 
endnu en gang at citere Win-
ston Churchills ord fra 1904:

”Hæren (Forsvaret) er ikke 
som et aktieselskab, som kan 
rekonstrueres, omformes, 
likvideres og stilles på benene 
igen fra en uge til en anden 
– alt efter pengemarkedets 
svingninger.

Den er ikke en livløs ting 
som et hus, der kan rives ned, 
udvides eller gennemgå struk-
turændringer – alt efter ejerens 
luner.

Hæren (Forsvaret) er en 
levende ting:
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Følg mig
KIM KRISTENSEN

LEDELSE FRA FRONTEN

�����
”En rigtig god og velskrevet 

bog, som jeg med glæde 
anbefaler.” 

– JYLLANDS-POSTEN

�����
”Skal du læse én bog om 

ledelse, skal det være 
den her!” 

– BRIAN K, ANMELDELSE FRA SAXO.COM

”Imponerende og solid bog 
om erfaringsbaseret dansk 
ledelse … Læs denne bog! 

God læselyst!” 
– LEDERNE

DEFINITIONER PÅ DE NÆVNTE LEDELSESLÆRESÆTNINGER:

UNITY OF COMMAND
Alle kræfter opererer under én chef, som har den fornødne myndighed og autorisation til at beslutte planen, lede og fordele 
arbejdet samt anvende de nødvendige ressourcer mod opnåelsen af et eller flere fælles mål.

UNITY OF EFFORT
Styring og/eller harmonisering blandt flere organisationer af ressourcer og indsats mod opnåelsen af et eller flere fælles mål.

MISSION COMMAND
Underlagte chefer og medarbejdere bibringes en sådan forståelse for formål og hensigt med deres opgave set i rammen af den 
samlede plan, at de kan gives den størst mulige handlefrihed under anvendelsen af tildelte ressourcer.

Uden at vi skal lægge ord i 
munden på skribenten, så 
ligger indholdet tæt op af 
den manglende anerken-
delse af militærfaglige 
kompetencer, som i ram-
men af HR-undersøgelser-
ne i særlig grad er flaget op 
af officerer i styrelserne og 
de højere stabe. Forsvaret 
har – drevet af Forsvarsmi-
nisteriets departement – i 
årevis og minutiøst forfulgt 
reglen i P83; at hvis en stil-
ling ikke positivt kræver en 
militær viden, så skal den i 
udgangspunktet være civil. 
Men man kan ikke drive 
kerneproduktionen uden 
kendskab til Forsvarets 
operative virkelighed og 
man har for længst over-
skredet det optimale mix af 
militære og civile kompe-
tencer. Officerer skal ikke 
bestride stillinger, hvor 
deres militære kompe-
tencer ikke tilfører værdi, 
men det ændrer man ikke 
ved ikke at efterspørge det 
militære råd.

Niels Tønning

KOMMENTAR
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Nærværende indlæg sigter 
på at redegøre for nogle af de 
udfordringer, hærens takti-
ske enheder står overfor, og 
baserer sig delvis på mine egne 
oplevelser som logistikofficer 
ved en panserinfanteribataljon.

Ønsket om at bidrage til 
debatten er en reaktion på og 
et supplement til oberst Bjarne 
Højgaard Jensens ”opråb” til 
politikerne.

Bjarne Højgaard Jensens 
opråb går snævert på materiel-
situationen, og det er alminde-
ligt kendt, at hæren er nedslidt. 
Men der er også lyspunkter, idet 
planlagte indkøb er på vej til 
inddækning af nogle af proble-
merne. Men hærens problemer 
drejer sig ikke kun om materiel. 
Hærens problemer knytter sig 
til tre forhold, hvoraf kun det 
ene er materiel. De to andre er, 
at hæren er blevet for lille, og 
at der mangler sammenhæng 
mellem doktrin, organisation og 
materiel.

I forbindelse med dannelsen 
af reaktionskampgruppekon-
ceptet hed det sig, at vi skulle 
tilbage til de røde reglementer. 
Men ikke en eneste af dok-
trinskitserne i kampbataljo-
nen har vi ressourcerne til at 
udføre. Reglementerne tager 
udgangspunkt i bataljoner med 
fire underafdelinger, et stort 
stabskompagni med sikring, 
spejdere, tung morter m.m. 
Den organisation findes ikke 
længere.

I 2004 blev en lang række 
ressourcer taget ud af kampba-
taljonen for at kompensere for 
besparelser i tjenestegrenene. 
Morterstøtte, der tidligere 
havde været en integreret del af 
underafdelingerne, blev forlagt 
til artilleriet, spejdersektionen 
blev nedlagt og gjort til en del 
af opklaringsbataljonen på 
Bornholm, kampvognseskadro-

nerne blev nedlagt og samlet 
i Jyske Dragonregiment. 
Transportdelingen blev taget 
fra stabskompagniet og flyttet 
ind under trænregimentet. 
Fremover skulle kampbataljo-
nen have disse ting i støtte fra 
tjenestegrencentrene. Uanset 
hvilke velmenende tanker, 
der har været bag alt dette, 
så er konsekvensen, at man 
som bataljon ikke kan regne 
med at have sine ressourcer til 
rådighed. Trænregimentet har 
ikke ressourcer til at service-
re tre bataljoner på én gang, 
derfor må trænet prioritere. 
Konsekvensen af, at logistik-
kompagniet melder afbud, er, 
at også kampvognsdelingen 
melder fra. Opklaringen, som 
skulle levere spejderne, er som 
regel i NRF-beredskab, derfor 
kommer de heller ikke. 

Blandt vores grundlæggende 
aksiomer (Red.: grundanta-
gelser) er, at der skal være 
en éntydig kommandovej, og 
at en enhed kun skal have én 
opgave ad gangen. Men vi har 
i vores nye organisering af 
kamptropperne formået at gå 
på kompromis med stort set 
samtlige vedtagne principper 
for, hvordan man skaber effek-
tive organisationer. Det er ikke 
rimeligt, at ingeniører, artilleri, 
kampvogne, telegraftropper, 
opklaring og logistikenheder 
har langt flere opgaver og langt 
flere herrer at tjene, end de 
har ressourcer til, og derfor 
fra gang til gang skal vælge 
imellem, hvem de skal støtte og 
hvem ikke. Og det er heller ikke 
rimeligt at udsætte bataljoner-
ne for frustrationer på grund af 
afbud. 

Der er brug for, at nogen 
påtager sig opgaven med at få 
skabt en robust organisering 
af hæren og sammenhæng 
imellem doktrin, materiel og 

organisation.
En bataljonschef kan man 

sammenligne med en dirigent. 
Han sørger for, at orkestret 
opretholder det samme tempo, 
holder strygerne tilbage, så 
messingblæserne kan komme 
frem, eller slagtøjet kan sætte 
ind o.s.v. Men vores bataljons-
chefer får ikke et helt orkester. 
De får et par violiner, og så 
bliver der ikke meget tilba-
ge at koordinere. I stedet for 
bliver det let til, at den enkelte 
underafdeling får alt for megen 
opmærksomhed, hvorved kom-
pagnichefen får svært ved at 
træffe egne dispositioner uden 
bataljonschefens indblanding. 
Det betyder, at kompagniche-
fer, bataljonsstabe og chefer 
ikke får den rigtige uddannelse 
og træning.

Tillid betyder rigtig meget
Løfter vi os op på det over-
ordnede niveau, så arbejder 
hærstaben med, at reaktions-
kampgrupperne skal kunne 
låne underafdelinger af andre 
lande. Det rummer en aner-
kendelse af, at vores bataljoner 
er underdimensionerede, men 
er i mine øjne ikke en tilstræk-
kelig løsning, fordi vi ikke har 
dem under uddannelsen. Og i 
fortsættelse heraf: Forestiller 
vi os, at allierede nationer skal 
stille med kapaciteter, vi har 
nedlagt? Men der er tale om 
fugle på taget, idet der ikke 
er konkrete aftaler om, hvem 
der skal levere hvad, hvornår 
og med hvor meget. Det vil 
forud for hver mission være et 
spørgsmål om forhandling, og 
det vil sige, at vi ikke på forhånd 
kan regne med at have dem. 

I hele den her plug & play-til-
gang til militære kapaciteter 
undervurderer vi også, hvad det 
betyder at have med menne-
sker at gøre. For enheder, som 

Der ligger en opgave i at få skabt en robust hær

DEBATTEN

AF PREBEN BILLE BRAHE, KAPTAJN I LIVGARDEN

skal arbejde sammen i et risi-
komiljø, betyder tillid rigtig me-
get. Tillid skabes gennem lang 
tids samarbejde og indgående 
kendskab til hinanden. Tillid er 
ikke noget, som fremmes ved, 
at en ny mand står der for hver 
øvelse som repræsentant for 
ild, logistik o.s.v. 

Sammenholder vi vores orga-
nisation med et andet af vores 
aksiomer, nemlig krigsførel-
sens grundprincipper, så er 
vi udfordrede med kræfterne 
på dem alle sammen - måske 
på nær økonomi. Vi tror på 
kræfternes samspil, men har 
ikke de kapaciteter, som skal 
skabe sammenhængen. Vi 
tror på fleksibilitet, men hvor 
er ressourcerne i en bataljon 
med to underafdelinger til at 
åbne en ny akse, udspare en 
stor reserve, eller angribe i tre 
akser?

Når en bataljon tager på 
øvelse med tyske eller ame-
rikanske tropper, så er der 
nogle forventninger til, hvad for 
opgaver en bataljon kan løse. 
Men vi lever ikke op til forvent-
ningerne, fordi vores bataljo-
ner, allerede inden de forlader 
parkeringspladsen, er nede på 
40 pct. kampkraft.

Man kan måske sammen-
fatte hærens nyere historie 
således: Afghanistan og Irak 
har udviklet vores hær over i at 
kunne håndtere modstandere 
op til det, en underafdeling kan 
klare. Da man trak ISAF-styr-
ken hjem, var forventningen, at 
det fremtidige træk på hæren 
ville blive væsentligt mindre. 
”Den blev kørt i garage”. På 
trods af at man sagde, at be-
sparelserne ikke måtte ramme 
de operative kapaciteter, så 
nedlagde man HRU (Reakti-
onsstyrkeuddannelsen), som 
udgjorde en væsentlig del af 
hærens operative kapacitet. 

Hæren mangler folk og sammenhæng i doktrin, organisation og materiel. 

Prebens indlæg fremhæver mange af de forhold, som ofte kommer til udtryk bag den utilfredshed og frustration over 
manglende sammenhæng mellem mål og midler. Forsvaret har – som også offentligt fremhævet af Forsvarschefen – 
stor bredde, men ringe dybde. Man må dog – som også fremhævet i artiklen -  erkende, at hærens tre kampgrupper er 
under det niveau, hvor man efter hærens egne doktriner vil sige, at de kan være operative.

Niels Tønning

KOMMENTAR
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Det er årsagen til, at hæren 
i dag står om muligt endnu 
mere afpillet end hæren i 1940. 
Vi har nu tre bataljoner, som 
kan udfoldes til seks, men kun 
underafdelinger til at fylde 1 1/2 
bataljon. Det gør måske ikke så 
meget, hvis modstanderen højst 
er en bande geværbevæbnede 
mænd i en busk, men man kan 
vel ikke helt afskrive risikoen 
for, at vi inden for de næste 10 
år kan befinde os i Baltikum 
over for en modstander, som 
har både artilleri, kampvogne 
og fly. Spørgsmålet er, om vi er 
tilstrækkeligt forberedte på den 
opgave?

Hvis truslen i Baltikum mani-
festerer sig, kan vi godt regne 
med, at vores modstandere vil 
forsøge at opnå overraskelse. 
Udviklingen vil gå meget stærkt 
og blive ledsaget af en profes-
sionel informationsoperation, 

som afviser alle bekymringer. Vi 
får i bedste fald et varsel på tre 
måneder.

Vi har i kamptropperne seks 
kampunderafdelinger på i alt 
ca. 600 menige og 150 officerer 
og befalingsmænd. Dertil kan vi 
lægge kampvogne og opklaring, 
hvorved vi ender på ca. 1.000 
mand. Det er her fra ressour-
cerne tages til Irak, NATO-øvel-
ser i Baltikum, Norge, Tyskland, 
øvelse i Arktis, reaktionskamp-
gruppeberedskabet, NRF og 
nu senest 250 mand til Mali, 
hvoraf ca. 100 skal komme fra 
kamptropperne. Det er ”Tor-
denskjolds soldater”, og det er 
helt urimeligt at forvente, at så 
få folk skal løse så mange op-
gaver. Anstændigvis synes jeg, 
at man bør skære ned på am-
bitionerne eller ansætte flere 
folk. Der er brug for flere helt 
almindelige soldater i hæren.

UNDER 2.000 KAMPSOLDATER
Ved sin tiltræden som regimentschef ved Jydske Dragonregi-
ment skrev oberst Bjarne Højgaard Jensen i regimentsbladet 
bl.a., at det kan godt være, at vi har 12 artilleripjecer, men vi 
skal være glade, hvis fire af dem kører, og det kan godt være, 
at vi er 16.000 M/K i fredsstyrken, men af dem er under 2.000 
egentlige kampsoldater. Det kan godt være, at vi har 68 kilome-
ter grænse og 7.314 kilometer kystlinje, men af dem kan hæren 
kun dække cirka 20 kilometer.

Han blev også interviewet til pressen, og i sin appel til poli-
tikerne sagde Bjarne Højgaard Jensen: ”Jeg tror ikke, at politi-
kerne ved, hvor slemt det står til.” Han pegede på, at Forsvaret 
samlet har omkring 50 kampvogne. Men det er kun halvdelen 
af dem, der kan køre. Resten står i garager, fordi de mangler 
reservedele eller vigtigst: uddannet mandskab.
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E C C O  B I O M  H I K E
Style 811564-59237 - Herre str. 40-47

ECCO BIOM Hike støvlen er blevet testet af frivillige 
danske soldater i over en måned.

Grundideen bag ECCO BIOM Hike støvlen har været 
at tage ECCOs komfort og overføre det til en ekstrem 
slidstærk støvle i yak okseskind og lave den 100% 
vandtæt med GORE-TEX® membran.

I 2013 blev ECCO BIOM Hike blev udnævnt til 
’Scandinavien Outdoor Product of the Year’, men 
endnu mere sigende er soldaternes udtalelser:

” Selv e� er 14 dages ekstrem brug gør det ikke ondt i 
mine fødder”

” Støvlen er perfekt til lange march selv i det værste 
terræn”

”I 30 graders varme føles støvlen ikke speciel varm”

” støvlen indfrier alle mine krav - ligesom ECCOs 
gamle ”frømands” støvle”

” timingen for lanceringen af ECCO nye støvle er 
perfekt og passer perfekt til det våde danske vejr”

B R U G  R A B A T K O D E N
” F O R S V A R E T 2 0 1 5 ”

Støvlen kan bestilles på Krigeren.dk som en ”krigerdeal”.
krigeren.dk/krigerdeal

Støvlen kan leveres i størrelse 40-47.

Hvis du har spørgsmål, så ring til 
Krigeren.dk på +45 3119 1866 
eller skriv til info@krigeren.dk”

I samarbejde med:

Ved første 100 køb får man et gratis plejesæt til en værdi af 200 kr.

SPECIALPRIS

2.200 kr.

1.870 kr.

Westwind Webshop ApS
Hammeren 16 • 6800 Varde
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FORSIDEN: 
- Når det har været vigtigt for mig at få sagt tydeligt, 
at regeringen ikke ønsker at lukke beredskabscen-
tre, er det også for at få skabt ro hos danskerne, 
siger forsvarsminister Peter Christensen (V) i et 
interview med ”Officeren”. 

- De skal vide, at vi vægter beredskab i hele landet, 
netop i lyset af alt, hvad der foregår, med flygt-
ningestrømme, en uforudsigelig natur og, hvad 
jeg bestemt håber aldrig sker, terrorisme. Det 
betyder så også, at man ikke kan finde de 125 mio. 
i beredskabet. Derfor er jeg i gang med at finde 
alternativer enten uden for mit ministerområde 
eller indenfor. Man vil kunne finde besparelser ved 
at effektivisere nogle af støttefunktionerne som 
regnskab, HR og hvad, der hører med til at drive en 
organisation, men man vil ikke kunne finde 125 mio. 
kr. uden, at det vil betyde lukning af selve front-
beredskabet, og det ønsker vi ikke, siger han. 

Læs interviewet side 6 - 7.
Foto: Peter Eilertsen
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