
Flybaseret 
havmiljøovervågning 
udliciteres
UDBUD: Forsvarsministeriet udliciterer den � ybaserede havmiljøovervågning, som 
Flyvevåbnet varetager i dag. Sundt Air, skal fra foråret 2016 overvåge de danske far-
vande for forurening af havmiljøet. Sundt Air varetager i dag miljøovervågning af ky-
sterne i Norge. Udliciteringen er en følge af forsvarsforligets krav om konkurrence-
udsættelse.Det er endnu ikke a� laret, om Forsvarets nuværende � y- og støttekapa-
citet til havmiljøovervågning vil blive reduceret, eller om kapaciteten skal anvendes 
til andre prioriterede opgaver i Forsvaret. Der er 10 dages frist for indsigelser, før af-
talen underskrives. ■

Veteraner 
skal kæmpe 
i Florida
SPORT: Omkring 30 danske veteraner sætter næste forår 
kursen mod Florida for at konkurrere ved den anden udgave 
af sportslegene Invictus Games. De første lege for skadede, 
sårede og syge veteraner blev a� oldt i London i 2014. 

Atleterne skal konkurrere mod omkring 500 atleter fra 13 andre lande. Sportsgrenene 
bliver atletik, bueskydning, cykling, roning, svømning, styrkeløft, kørestolsbasket, 
kørestolsrugby, sitting volley, tennis og triatlon. Ved legene i London vandt de danske 
veteraner 18 medaljer. ■

Afrikanske 
løsninger
REPORTAGE: Forsvaret bidrager til at 
skabe langsigtet stabilitet i verden. Tag 
med på besøg i  Etiopien, Sydsudan og 
Kenya. ■

Sig halløj til 
dørk og pøs
HAVETS BLÅ: Søværnet er blevet 
populært både blandt hærfolk og 
� yvere. Det har skabt behov for en ny 
uddannelse. ■
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På plads i 
Aarhus 
HOUSEWARMING: 180 ansatte fra 
tre myndigheder har haft første 
arbejdsdag i en ny virkelighed, der 
langt fra er problemløs. ■

SWEEP OMRÅDET 
FOR RAMSLØG 

Selv den lækreste ret i feltrationen 
kan efter noget tid i terrænet blive en 
udfordring for smagsløgene. Tv-kokken 
Nikolaj Kirk og jæger Jørgen Skouboe 
fra DR-programmet Nak & Æd tester de 
nye feltrationer og giver tips og tricks. 

Læs temaet på side 4-7

Sådan tuner du en feltration:

Flagdag er 
stadig vigtig
ANERKENDELSE: Vi må ikke glemme 
vores veteraner. Heller ikke selv om det 
ikke længere er de store kampbidrag, 
der marcherer. ■

 Side 9 og 28 Side 8  Side 22  Side 30-31

hav mi lj ø ov e rv å g ni ng  

Forsvarsministeriet udliciterer den � ybaserede havmiljøovervågning, som 
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Nye wing-chefer i Flyvevåbnet
CHEFSKIFTE: Hos både Air Transport Wing (ATW) i Aalborg og ved 
Fighter Wing (FW) i Skrydstrup er der skiftet ud på den øverste leder-
post. Den 10. august 2015 forlod oberst Karsten F. Jensen (KAJ) po-
sten som chef for ATW til fordel for en stilling som vicechef i Flyver-
staben under Værnsfælles Forsvarskommando. Ny midlertidig chef er 
oberstløjtnant Martin Aa. Friis (AMI), som i en del år har været chef 
for operationsafdelingen samme sted.
Hos jager� y-eskadrillerne i Skrydstrup er den nye chef oberst Anders 
Rex (ERA), som tiltrådte den 1. september 2015. Han kommer fra en 
stilling som chef for Flyvevåbnets Taktiske Stab. Han a� øser oberst 
Lars Smedegaard Kjøller (MAR). ■

Skybrudssikring af det 
gamle Nyboder
REGN: Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, HOFOR, er i gang 
med at sikre hovedstaden mod skybrud på baggrund af erfaringerne 
fra det store skybrud 2. juli 2011. Herunder skybrudssikres også om-
rådet omkring Nyboder. Der har været vand i boligerne ved Tigergade 
og Suensonsgade, da disse ligger lavere end de resterende huse, men 
vandet kan � nt passere fra de resterende dele af Nyboder takket væ-
re høje kantstene og fald mod den lavtliggende ende. I etape 2 vil der 
derfor formentlig blive etableret nye større brønde for at sikre bedre 
a� øb fremover. ■

Hold 17 udsendt i 
antipirateri-operation
OCEAN SHIELD: Den 10. september kaster støtteskibet Absalon trosser-
ne på Flådestation Frederikshavn for at sejle mod Det Indiske Ocean. 
Her skal skibet frem til juletid indgå i NATOs Operation Ocean Shie-
ld, der bekæmper pirateri ud for Østafrika. Besætningen på Absalon 
er hold 17 af de besætninger, som har været udsendt for Danmark i 
antipiraterioperationer. Første hold var med Absalon i august 2008. 
I mellem tiden har søsterskibet Esbern Snare og fregatten Iver Huit-
feldt også været udsendt til Det Indiske Ocean. ■

NYHEDER FRA IND- OG UDLAND

FOTO: HKIC

LÆS: 40 NYE KAPITLER OM C-130 SIDE 17

Forsvarsminister Carl Holst og statsminister Lars Løkke Rasmussen var to blandt mange ministre og andre politikere, der den 18. 
august løb med i Kastelløbet. Overskuddet fra løbet i og omkring det smukke fæstningsværk i København går til idrætsprojekter 
for sårede soldater og til en ud� ugt for soldater med PTSD og deres familier. Ud over politikerne og en gruppe sårede soldater 
deltog ca. 900 løbere. Foto: Jørgen Barløse.

Løb for de sårede soldater

USA’s højest rangerende o�  cer, general Martin Dempsey, 
som er ”US Chairmanof the Joint Chiefs of Sta� ” og 
præsidentens militære rådgiver besøgteDanmark 16-
18. august. Han holdt bl.a. en brie� ng og svarede på 
spørgsmålfra kadetterne på Hærens O�  cersskole om 
fremtidens udfordringer. ■

Topchef på besøg
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OPGAVEN ER ANDERLEDES, 
FORDI VI REDDER LIV

DET DANSKE F-16 BIDRAG ER PÅ VEJ HJEM

AF JULIA LIBERATI / VFK

I den seneste tid har båd� ygt-
ninge jævnligt sejlet fra Nord-

afrika over Middelhavet for at komme til Europa. 
FRONTEX, EU’s grænseagentur, har iværksat Joint 
Operation Triton i et forsøg på at forhindre druk-
neulykker med de overfyldte både. I juli bidrog et 
Challenger-� y for første gang til operationen.
-  Vores opgave har været at overvåge og patruljere 
skibstra� kken i området omkring Sicilien, Lam-
pedusa samt syd og øst for Malta, fortæller che-
fen for det danske bidrag, major Lars Munkholm.

Der er i forvejen 22 personer udsendt fra Dan-
mark til at støtte Joint Operation Triton, der be-
gyndte i 2014. Operationen har til opgave at støtte 
Italien med at  kontrollere de europæiske ydergræn-
ser og a� jælpe � ygtningeproblemer i Middelhavet.

Forskel i mentaliteten
På den tolv dage lange operation � øj den danske 
Challenger i alt syv ture ud over Middelhavet for 
at patruljere, dokumentere og fotografere skibs-
tra� kken.
- På missionen har vi � øjet, som vi gør, når vi er på 
hav- og miljø� yvninger i de danske farvande, og når 
vi � yver � skeriinspektion i Nordatlanten. Med vo-
res radar og kamera tager vi billeder af skibstra-

� kken, og hvis vi mener, det er � ygtninge, sender 
vi informationerne til Frontex, der tager stilling 
til, hvad der videre skal ske, siger Lars Munkholm.

Men selvom opgaven ligner den, en Challenger-
besætning løser normalt, og den største forskel lig-
ger i temperaturen, � yet � yver i, er der en forskel i 
den mentale tilgang til opgaven.
- Det forholdsvis specielle i den her opgave har væ-
ret, at vi har kunnet hjælpe mennesker, der har haft 
det dårligt og været i nød, siger Lars Munkholm.

Stærkt � y med stor rækkevidde
Det var især på en af opgaverne, at besætningen på 
den danske Challenger gjorde en forskel for en af 
de både, der sejlede med � ygtninge i Middelhavet.
- Vi opdagede et skib med � ygtninge, som vi holdt 
øje med, imens vi guidede et andet skib derhen. Vi 
overvågede hele episoden, til alt var under kontrol, 
fortæller Lars Munkholm.

Og det danske Challenger-bidrag har da også væ-
ret til hjælp for Frontex’ operation i Middelhavet.
- Vi kan � yve stærkt og komme langt omkring, og 
vi leverer et godt produkt med de midler, vi har. 
Italienerne har været glade for at have os med, si-
ger Lars Munkholm. ■

Læs Major Munkholms kommentar på denne side.

AF MARTIN FINNEDAL / VFK

Forsvarets piloter 
og � ymekanikere er 

på vej hjem fra Irak. Dermed er 
der sat foreløbigt punktum for 
det danske F-16 bidrag til krigen 
mod ISIL. Det er blevet til mere 
end 490 missioner. De danske � y 
har � øjet Close Air Support-mis-
sioner (CAS), hvor � yene er ind-
sat som luftstøtte til styrker på 
landjorden. Det har betydet for 
eksempel overvågningsopgaver 
og bombninger af mål. 

Missionerne og ikke mindst 
den nødvendige vedligeholdelse 
af � yene har kostet mange kræf-
ter. Derfor har forsvarschefens 
militærfaglige vurdering 

været at indstille til en pause 
på mindst et år. 
- Min militære anbefaling går 
på, at man nok skal bruge i om-
egnen af et år, minimum, for at 
være klar igen, siger forsvars-
chefen, general Peter Bartram 
og fortsætter:
- Helt grundlæggende er Flyve-
våbnet dimensioneret til at kun-
ne udsende de her � ybidrag i 12 
måneder over en tre-årig perio-
de. Det er det, vi er skruet sam-
men til. Så helt naturligt vil en-
hver struktur blive presset, hvis 
den skal levere mere, siger han.

Politisk afgørelse
I sidste ende er det op til Folke-
tinget at træ� e afgørelse om og 
i givet fald hvornår, de danske 

� y skal genindsættes. Eller om 
Danmark skal bidrage med an-
det i stedet. Pt er der en delega-
tion i CENTCOM i USA for at af-
klare behov og muligheder.

Det danske F-16 bidrag til Ope-
ration Inherent Resolve, som 
er fællesbetegnelsen for krigen 
mod ISIL, består indtil oktober, 
hvor mandatet udløber, af syv � y 
(hvoraf tre er i logistisk reserve) 
og op til ca. 140 mand. Lige nu er 
ca. 90 mand udsendt. Den præci-
se hjemkomst dato er endnu ik-
ke a� laret. Udover F-16 bidra-
ger Danmark lige nu med et 124 
mand stort bidrag fra Hæren, 
som uddanner, træner og rådgi-
ver de irakiske sikkerhedsstyrker 
i blandt andet skydning, første-
hjælp, føring og stabsarbejde. ■

BÅDFLYGTNINGE

MISSION

KOMMENTAR

I tolv dage i juli var et dansk Challenger-� y været med 
til at øge EU’s tilstedeværelse i Middelhavet. Hold 2 tog af 
sted i august.

Forsvarschefen anbefaler omkring et års pause til 
danske kamp� y.

Lars Munkholm
major
chef for Hold 1 til FRONTEX

Danske øjne 
på nødstedte
båd� ygtninge 

Riiing, riiing, riiing … Telefonen ringer, klokken er 
05.25. Vi er på Sicilien, cirka 20 minutter fra Sigo-
nella Air Base, og opkaldet er fra Frontex Interna-
tional Coordination Centre Rome, EU’s grænsea-

gentur. De vil have os og vores Challenger-inspektions� y på 
vingerne hurtigst muligt. Vi skal søge efter et skib med 200-
300 båd� ygtninge i farvandet sydøst for Sicilien.  

Resten af besætningen alarmeres, og turen går mod Sigonel-
la-basen, hvor � yet er parkeret. Samtidig er den indledende 
planlægning og brie� ng gået i gang. Flyveplanen sendes igen-
nem det italienske operationsrum, og � yet bliver klargjort. 
Kort tid efter er vi klar til afgang.   

Vejret er godt: Ingen skyer og næsten ingen vind. Få minut-
ter efter take-o�  er vi ude over havet øst for Sicilien, og vi kan 
begynde vores patruljering. Vi siger farvel til Sigonella og 
goddag til først ”Roma” og siden ”Malta Control” på radioen. 
Systemoperatørerne styrer radar, kameraer, FLIR m.v. under 
patruljeringen – de kontrollerer alt, vi � yver forbi; det viser 
sig at være primært � skere og sejlskibe.

Efter godt en times patruljering sætter vi kursen mod den 
østlige del af den italienske zone. Kort tid derefter opfanger 
radaren et signal i området, og vi lokaliserer det skib, vi søg-
te efter. Det er fyldt med båd� ygtninge. Vi får at vide, at ski-
bet Poseidon fra den svenske kystvagt - der også er en del af 
Operation Triton - skal forestå redningsaktionen. Vi bliver i 
området og overvåger � ygtningeskibet, indtil Poseidon an-
kommer, samtidig med at vi sender billeder af skibet til dem, 
så de kan forberede sig bedst muligt undervejs.

Poseidon gennemfører en redningsindsats efter bogen, og vi 
fortsætter vores patruljering. Efter godt fem timer over Mid-
delhavet sætter vi igen hjulene ned på Sigonella Air Base i vis-
hed om, at vi har gjort en forskel for mange mennesker i en 
vanskelig situation. Vi er snart klar igen til næste mission 
under Frontex Operation Triton. 

Danmark har stillet et CL-604 Challenger � y til rådighed 
for EU’s grænseagentur, Frontex, i foreløbigt to perioder 
henover sommeren. Missionen er overvågning og patrulje-

ring af EÚ s sydligste grænse omkring 
Italien og Malta. Bidraget består, ud-

over � yet fra Air Transport Wing Aal-
borg, af en besætning på fem, heraf 
to piloter, en tekniker og to system-
operatører. Dertil kommer en sup-
port medarbejder på jorden, samt 
en forbindelseso�  cer i missionens 

hovedkvarter i Rom. ■
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Challenger-� yet fra Air Transport Wing Aalborg på opgave. Foto: ATW
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4 tema: feltration

RATIONER PAKKES 
I POSER EFTER NYTÅR 
De � este soldater har nok konstateret, at den papkasse 
som feltrationerne leveres i, passer dårligt i en almindelig 
oppakning. Forklaringen på, at rationerne overhovedet 
pakkes i papkasser er, at der er nemmest at håndtere i 
den logistiske kæde fra pakkeriet og ud til slutbrugeren. 
Men - for at gøre det praktisk for soldaterne, arbejder 
feltkostpakkeriet i Varde på at fremskaffe et samlebånd, 
hvor rationerne i stedet pakkes i plastikposer i lighed 
med � ere af de andre nationers. Den omstilling involverer 
en del udskiftning af maskinparken og forventes 
gennemført fra nytår.

NYE FELTRATIONER
Som annonceret i foråret er der nu kommet et nyt udvalg 
af retter i de danske feltrationer, og nye fabrikater af en 
del af tilbehøret som proteinbarer og diverse snacks. Det 
betyder, at du allerede ved næste øvelse eller udsendelse 
kan få en af de nye retter, for Feltkostpakkeriet i Varde 
producerer de nye rationer på livet løs. Arbejdet med at 
modernisere feltkosten har stået på siden den danske 
indsats i Afghanistan gjorde det åbenlyst, at den gamle 
ration ikke indeholdt nok energi og var uegnet til det 
varme klima.  

NEJ, JACOB HAUGAARD 
INDFØRTE IKKE NUTELLA
De � este husker nok Jakob Haugaards valgløfte fra 
folketingsvalget i 1994 om “Nutella i feltrationerne”. 
Den folkekære komiker blev som bekendt valgt ind, og 
umiddelbart efter kom der faktisk et nutellalignende 
produkt i feltrationerne, hvilket - fejlagtigt - kobles til 
hans ellers sympatiske hjertesag. Sandheden er nemlig, 
at chokoladepålægget allerede var under indfasning 
da valgkampen rasede, og at det blev indført imens 
Jacob Haugaard sad i Folketinget, kan tilskrives et rent 
tilfælde. Chokoladecremen blev i øvrigt udfaset igen i 
forbindelse med den forrige revision af feltrationerne 
i 2009/2010.

FÅ INDFLYDELSE PÅ UDVALGET 
AF RETTER I FELTKOSTEN
Af praktiske årsager skal de enkelte retter i feltrationerne 
bestilles hjem i temmeligt stort antal, og derfor er der 
også grænser for, hvor mange forskellige varianter, 
Forsvaret kan tilbyde. Til gengæld er udvalget af 
hovedretterne sammensat sådan, at der burde være 
noget for enhver. Når det er sagt, så er aftalen med 
leverandøren lavet sådan, at udvalget kan laves om efter 
behov, og netop derfor har du som soldat mulighed for 
at gøre din ind� ydelse gældende. I løbet af efteråret 
vil der være et lille spørgeskema i feltrationerne, hvor 
du kan give din mening til kende, og skulle der vise sig 
at være stor utilfredshed med Spicy Chicken, Cheese 
Topped Potatoes, Meatsticks eller noget helt andet, så 
er det ikke værre end at de må vige pladsen til fordel 
for en anden ret. 

AF MARTIN FINNEDAL / VFK

Når man ligger sulten 
i en ørkengrøft, hiver 

man ikke lige sit kogekar frem og åb-
ner en Beauvaisdåse og et brev kartof-
felmos. Det skal gå stærkt, det skal væ-
re hygiejnisk, soldaten skal ikke bru-
ge sit drikkevand til at gøre grejet rent 
bagefter og frem for alt skal soldaten 
have den rigtige kombination af kul-
hydrat og protein. 

Chefen for udviklings- og studie-
sektionen ved Center for Idræt, ma-
jor Klaus Gabriel Sørensen, har der-
for forelsket sig i madbarer, som er 
baseret på dadler og med for eksem-
pel ingefær og kokos som smagsgiver. 
-Den kan ikke erstatte et helt mål-
tid, men den giver en god mætheds-
fornemmelse i et stykke tid. Den kan 
være decideret kampafgørende, siger 
Klaus Gabriel Sørensen. 
– Og så er den ikke så svær at spise på 
farten som � genstangen, der desvær-
re har tendens til at tapetsere ganen, 
konstaterer han. 

Begejstringen for barerne har dog 
kunnet ligge på et meget lille sted i 
soldaternes hjerte. Folk var virkelig 
modstandere af dem, da de blev intro-
duceret tilbage i 2008, husker Klaus 
Gabriel Sørensen. 
-Det kan vi ikke spise, lød meldingen. 
Men det har ændret sig gradvist, og jeg 
kan huske en af de argeste modstan-
dere kom tilbage fra patrulje og ind-
rømmede, at ”for helvede, hvor giver 
det god energi, når jeg er ude”. 

Mest energirige nogensinde
For Klaus Gabriel Sørensen er det en 
hjertesag at ska� e soldaterne den ab-
solut mest præstationsoptimerende er-
næring. Og når der er dadler og kokos, 

er det ikke for at stra� e nogen. Tvært-
imod er version 2 af den nye feltrati-
on Forsvarets hidtil mest energirige 
nogensinde. 

Baggrunden for overhovedet at star-
te projekt ny feltration skal � ndes til-
bage i 2007. Dengang konkluderede en 
rapport, at de danske soldater i Afgha-
nistan tabte alarmerende mange kilo, 
når de var udstationeret. En reduceret 
kampvægt på 10 kilo var ikke usæd-
vanligt. Problemet var at den gam-
le feltration på det tidspunkt havde 
over 30 år på bagen og var voldsomt 
upraktisk at have med i felten og i øv-
rigt var fokuseret omkring to hoved-
måltider. I kamp handler det snare-
re om at have en konstant til� ydning 
af brændstof. 

Projekt ny feltration tog udgangs-
punkt i den amerikanske rations ge-
nialitet hvad angår opvarmning af 
mad (resten var ikke brugbart, da der 
er alt meget sukker og for lidt prote-
in i), og den norske feltrations satsen 
på tørkost, hvor der kun skal tilsættes 
varmt vand for at få et måltid mad. 

Tunet husmandskost
Tilsammen inspirerede de til den ra-
tion, der blev indført i 2010, og som nu 
er toptunet. Feltrationerne bliver frem 
over løbende optimeret for eksempel 
ved udskiftning af hovedmåltider el-

ler tilføjelse af � ere varianter inden 
for de forskellige produkter i rationen
De helt overordnede tanker for projek-

tet var at skabe optimeret sportskost 
til soldaterbrug. Eller husmandskost 
i sportsversion. De to centrale partne-
re i projektet har helt fra starten væ-
ret FMI og Center for Idræt. En civil 
ernæringskonsulent med � ngeren på 
pulsen har desuden været engageret for 
at sikre, at alle produkter var så næ-
ringsrigtige som overhovedet muligt. 
Nok så vigtigt har soldater ageret 
smagsdommere gennem hele forlø-
bet og leveret brugeranalyser baseret 
på de såkaldte organoleptiske værdi-
er: Smag, duft, konsistens og udseen-
de. Fik produkterne for lav en score, 
kom de simpelthen ikke med i de en-
delige rationer. 
-Det nytter selvfølgelig ikke at give 
soldaterne mad, som de ikke vil spi-
se. Omvendt forsøger vi også at lære 
dem, at mad er medicin. Man er nødt 
til at se kroppen som en motor, og har 
man bare det mindste respekt for sin 
motor hælder man også det rigtige 
drivmiddel på, og man husker også 
at skifte olie. Ligesom vi i Forsvaret 
alle gerne vil have det bedste materi-
el, skal man heller ikke give sin mave 
junk. Det nytter ikke noget, hvis man 
skal gennemføre et Tour de France, og 
det gør det heller ikke, hvis man er sol-
dat og i ekstreme tilfælde skal have til-
ført 32.000 kilojoule om dagen for at 
fungere optimalt, siger Klaus Gabri-
el Sørensen.

I løbet af projektet har man ikke 
bare taget eksisterende produkter for 

BRÆNDSTOF

Otte år og en masse ressourcer er brugt på at udvikle 
feltrationen til at være ligefrem kampafgørende. At den duer, 
bekræftes af soldaterne i felten, der bruger kalorier som en Tour 
de France-rytter. Men de små dadelbaserede madbarer er mere 
nødvendige end decideret lækre. 

GIDER RIGTIGE MÆND SPISE 
DADLER OG INGEFÆR?
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Major Klaus Gabriel Sørensen har viet en 
stor del af sit arbejdsliv de seneste otte år 
til at udvikle feltrationer til sine kolleger i 
Forsvaret. Foto: Emma Kirketerp. 

Uden mad og drikke... . Foto: Carsten Sandberg.
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Michael Nordahn Clausen
G a d  v i d e h v o r  m e g e t  a f m a d e n  e r  h a l a l 
s l a g t e t ? ? ?  

Forsvaret 
Kø d e t  k o m m e r  i k k e f r a  h a l a l s l a g t e d e d y r .

Camilla Drejer
Me n  h v a d  g ø r  m a n , h v i s d e r  e r  e n  s o m 
i k k e t å l e r  g l u t e n . J e g h a r  t æ n k t  p å  d e t  
f o r d i  j e g  h a r  g l u t e n a l l e r g i ! ! ! !

Forsvaret
He j C a m i l l a , d e r  v i l o g s å  v æ r e e n  l ø s n i n g 
f o r  a l l e r g i k e r e .

Jens Kristian Kristensen 
De k a n  f å  Ch i l i K l a u s s o m k o n s u l e n t . . . . 
Så  r y k k e r  d e t !

FORSVARET PAKKER
SELV SINE EGNE MADPAKKER 
Feltkostpakkeriet er Forsvarets sidste egentlige produktionsvirk-
somhed og har overlevet både konsulenternes skarpe blik for udliciter-
bare opgaver og konkurrencen med andre landes feltrationer.

gode varer. Forsvarets krav har været 
så specielle, at de faktisk har skabt en 
trend indenfor ready to eat produkter. 
-Da vi begyndte på projektet, ønskede 
vi os madbarer og proteinbarer på 25 
gram. Det var der meget få, der kun-
ne levere. De � este vejede 60-70 gram, 
og det kan man faktisk dårligt tygge 
sig igennem. Men det lykkedes os at få 
de størrelser, vi gerne ville have, og jeg 
fornemmer, at vi har skabt nogle trends 
blandt producenterne og i sidste ende 
også civile forbrugere, siger Klaus Ga-
briel Sørensen. 

I dag er man landet på en vægt på 35 
gram, og på den måde er feltrationen i 
stadig udvikling. Det samme gælder ho-
vedretterne, der � ndes som wet pouch 
og kan spises opvarmet eller direkte ud 
af posen og som frysetørret, der kræ-
ver tilsætning af vand. 
Udviklingsarbejdet, der ifølge Klaus 
Gabriel Sørensen har været et særdeles 
givende samarbejde med seniorsergent 
Stefan Ho� mann fra FMI, har ført til et 
samlet produkt, der får andre nationers 
soldater til at spærre øjnene op. Og for 
den sags skyld også den civile verden. 
-Jeg tror egentlig, Forsvaret kunne gø-
re en god forretning ud af at produce-
re feltrationen med henblik på salg. 
Det er jo mad, der er sportsoptimeret 
til feltbrug. Og det er der generelt stor 
interesse for. ■

TEKST OG FOTO: RUNE DYRHOLM / VFK

I et tidligere 
NATO-depot 

lidt uden for Varde står seks 
pakkedamer ved et transport-
bånd og putter hver deres lille po-
se ned i de velkendte brune pap-
kasser. Spicy chicken, müsli med 
hindbær, tandbørste, tun med 
lime, grov brød, proteinbarer og 
så en snack. For enden af båndet 
bliver de samlet i bundter af tre 
og sat på en palle. Det bliver til 
godt og vel 30 tons feltrationer 
på en almindelig arbejdsdag. I 
Danmark har vi så godt som al-
tid selv pakket vores rationer, 
og det giver visse fordele frem-
for at købe dem i udlandet eller 
ved et civilt � rma.
- Jeg tror især det skyldes, at vi 
er meget � eksible, og med kort 
varsel kan levere det, enheder-
ne ønsker, når de ønsker det. Vi 
kan også lave specielle varian-
ter eller ændringer i sammen-
sætningen af kosten, hvis det 
er nødvendigt. Den � eksibilitet 
forestiller jeg mig ikke der er, 
hvis det var et stort udenlandsk 
selskab eller et andet lands for-
svar, der leverede det hele fær-
digpakket. Det fortæller Else-
beth Andersen, der siden 2001 
har været daglig leder af Felt-
kostpakkeriet. 
- I en overgang havde vi norske 
rationer i sortimentet, og dem 
var soldaterne også glade for til 
at starte med, men efterhånden 
var der også mange ting, der skul-
le ændres i dem. I modsætning 
til danskerne er nordmændene 
jo meget glade for sådan noget 
som � sk og hyldebærte, men den 
slags kunne simpelthen ikke af-
sættes her i Danmark, fortæller 
Elsebeth Andersen. 

Selvom Elsebeth og pakkeda-
merne ikke har direkte ind� y-
delse på indholdet i feltrationer-
ne - det bliver styret fra Forsva-
rets Materielstyrelse - så kan de 
alligevel godt komme med input 
til, hvad der er god afsætning i, 
og hvad der ikke er. 
- Vi kunne for eksempel se, at 
soldaterne ikke ville have den 
nøddemix med cashewnødder 
og mandler, der var i tidligere. 
De lå simpelthen i bunker inde 
i containerne, når de kom til-
bage fra øvelserne. Så nu kom-
mer der saltede peanuts i i ste-
det for, og det forestiller jeg mig, 
der er bedre afsætning i. Sådan 
noget som rugbrød ville de fak-
tisk heller ikke have under øvel-
ser herhjemme, men ude på mis-
sionerne, var det en anden sag. 
Der ville de gerne have rugbrød, 
fortæller hun. 

Hvert år pakker damerne ved 
transportbåndet 180.000 feltra-
tioner, som først og fremmest bli-
ver spist på øvelser herhjemme, 
og i modsætning til, hvad de � e-
ste sikkert forestiller sig, så går 
der ikke � ere år fra maden er 
pakket, til den bliver fortæret. 
- Vi laver først og fremmest 
feltrationerne på bestilling fra 
enhederne, så vi ved at de faktisk 
skal bruges. Vi har af og til lidt 
på lager, men ikke mere end at 
rationerne højst ligger et halvt 
år inden de bliver spist, fortæl-
ler Elsebeth.

Færre variationer
De nye produkter til feltratio-
nerne er henover sommeren be-
gyndt at ankomme til feltkost-

pakkeriet for at blive pakket, og 
for damerne ved transportbån-
det betyder de nye varianter af 
feltrationerne også, at der bli-
ver færre stop i produktionen. 
- De nye rationer er noget nem-
mere at pakke, fordi det kort for-
talt kun er hovedretten og mor-
genmaden, der varierer - resten 
er faktisk ens. I de gamle feltra-
tioner var der mange � ere små 
variationer som � k kalorietallet 
til at gå op. Når det tager i om-
egnen af en halv arbejdsdag, at 
omstille produktionslinjen fra 
en variant til en anden, så bety-
der det rigtigt meget, at der er nu 
alt i alt bliver færre forskellige.

Der vil dog stadig blive lavet 
varianter til for eksempel glu-
tenallergikere, og så kommer 

der en særlig vinterration som 
kan rekvireres fra 1. november 
til 1. april, eller hvis man skal 
til Grønland eller andre kolde 
steder. I den er der er en ekstra 
middagsret og en sandwich i, 
så der er nok kalorier til at kla-
re kulden. 
- I fremtiden kan det i øvrigt væ-
re, at også norske eller svenske 
soldater, kommer til at sætte 
tænderne i danske feltrationer, 
for de har vist interesse for den, 
og derfor håber vi også, at der bli-
ver åbnet op for at feltkostpak-
keriet kan sælge sit produkt til 
andre lande, slutter Elsebeth. ■

PRODUKTION

Sådan ser den nyeste udgave af feltrationen ud. Indholdet opdateres løbende. Foto: FLV Foto.

Uden mad og drikke... . Foto: Carsten Sandberg.

Elsebeth Andersen har siden 2001 været daglig leder af Feltkostpakkeriet i det tidligere NATO-depot ved Varde.
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AF EMMA KIRKETERP / VFK 

Efter � orten dage på 
øvelse kan den ga-

stronomiske oplevelse ved en feltra-
tion falme. Men fortvivl ikke. For 
med et primussæt og disse enkle 
tips fra Nikolaj Kirk, kokken fra 
tv-programmet Nak & Æd, kan 
du genoplive rationernes kulina-
riske glæde.

Frugtmüsli med hindbær

Ekstraudstyr
- En håndfuld vilde bær, for 
eksempel hindbær eller brombær 
alt efter sæsonen
- 1 dl friskmalket mælk, hvis du 
tilfældigvis skulle støde på en ko
- Vandmynte 

- Grøden smager godt, selvom den 
er en anelse til den søde side til 
min smag. Jeg ville godt have haft 
muligheden for selv at søde med 
sukker eller honning efter behov. 
Men med en deciliter friskmalket 
mælk, vilde bær og vandmynte vil-
le det blive et gudemåltid, spår Ni-
kolaj Kirk. 

Fuldkornsbrød med paté

Ekstraudstyr
- Salt 
- Peber
- Flyvemyrer 

- Brødet er røvsygt, tørt og kede-
ligt, og patéen måtte godt have væ-
ret grovere. Mange vil nok synes, 
at den smager OK, men jeg er ik-
ke så meget for smørrebrød. Men 
hvis man fandt nogle � yvemyrer, 
ristede dem på en pande, indtil de 
bliver sprøde og så toppede maden 
med dem, ville jeg godt være med. 

Hovedretten biryani med kylling  
og grøntsager (Bør nydes varm)

Ekstraudstyr
- Vand
- Salt
- Hindbærsyltetøj
- Tørrede tranebær
- Vilde æbler
- Ramsløg 

- Den er godt krydret, og der er OK 
med bid i den. Jeg ville hellere end 
gerne have den med på en af mi-
ne egne ture, men jeg kunne ikke 
drømme om at servere den for en 
inder, siger Nikolaj Kirk. 

Selvom Nikolaj Kirk er tilfreds 
med efterligningen af den ade-
lige indiske ret, ville den ikke ta-
ge skade af en omgang grov chut-
ney og lidt grønt. Sweep områ-
det for ramsløg, snit dem og kog 
dem sammen med retten. Skær 
de vilde æbler i grove stykker, til-
sæt vand, salt, syltetøj og tørrede 
tranebær og kog det til en kompot. 

Hovedretten cevapcici 
kødruller og ris

Ekstraudstyr
- Lidt vand
- Salt
- Peber
- Svampe, for eksempel kantareller 
ristet på panden
- Vild timian

- Den er jeg godt nok ikke vild med. 
Den smager af vandet fra dåse-
majs. Jeg ville have svært ved at 
kalde sådan en gang klisterfars 
for kødruller. Det er nok en af de 
retter, jeg ville bytte væk, konklu-
derer Nikolaj Kirk efter at have sat 
tænderne i risretten. 
Ovenstående ingredienser kan med 
fordel tilsættes for at camou� ere 
smagen af dåsemajs, eller drop det 
helt og pløk en fugl i stedet, lyder 
rådet fra Nikolaj Kirk. ■

Nikolaj Kirk, kokken fra DR-programmet 
Nak & Æd, har prøvesmagt en feltration og giver 
dig opskriften på, hvordan du kan peppe retterne op 
med ingredienser fundet i naturen. 

PEP DIN 
FELTRATION

ÆD

- Der er frygtelig lidt med snacks. Hvis jeg 
var ude og brænde energi af, ville jeg spi-
se dobbelt så mange, siger Nikolaj Kirk og 
mærker på den lille pakke med rosiner. 
- Når det er ved at gå galt, og tingene 
spidser til, er det rart at tage noget frem 
og gnaske på. Noget, der kan skabe glæ-
de, styrke moralen og sammenholdet. 
Det virker altså ikke med tørrede trane-
bær. Når det gælder snacks, må det ik-
ke blive for helseagtigt, og med rawbi-
tes, rosiner, tørrede tranebær og grov-
kiks er vi lidt derhenne ad. Når man er 
presset, har man ikke brug for noget, en 
ernæringsekspert har sat sammen. En-
ten skal man synde eller også skal man 
ikke, så jeg mangler noget god chokola-
de og noget stærk lakrids. 

B r o m b æ r

K a n t a r e l l e r  

V i l d  t i m i a n

Hi n d b æ r

Ko  / m æ l k

Ra m s l ø g

F l y v e m y r e

V a n d m y n t e

…MEN HVOR ER       
          SNACKS’ENE???
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TEKST OG FOTO: RUNE DYHRHOLM / VFK 

Jørgen: 

Hvad siger du til udbuddet af retter? 
Jeg kan se, at der er en vegetarret - noget med kik-
ærter. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at 
der er en soldat, der er vegetar. Jeg tror også me-
get på, at vi skal have noget fedt, og vi er jo og-
så født med hjørnetænder. Jeg kunne også godt 
savne en øl, for de virker så beroligende. Men jeg 
kan også godt se, at hvis der var én øl i, så vil-
le man også straks savne, at der var nogle � ere. 

(Jørgen vælger at smage kødboller i spaghetti)
Det er skidegodt - det synes jeg faktisk. Kødet er 
rigtig godt. Jeg ville ikke pive over det her. Kød-
bollen er helt klart kød, og ikke melet som en tra-
ditionel kødbolle. Synsmæssigt minder det selv-
følgelig om dåsemad, som det jo også er, men jeg 
syntes bare det at spise sund dåsemad er kanon. 
Den der skræk for at spise dåsemad er der slet 
ikke nogen grund til, synes jeg. Der bliver lavet 
masser af god langtidsholdbar mad, og selv om 
vi laver meget fra bunden i programmerne, så er 
det jo også en leg, som der slet ikke er tid til, når 
vi snakker om mad til soldaterne. 

Hvad ville du råde soldaterne til at gå efter, 
hvis de skulle klare sig selv ude i naturen? 
Altså først og fremmest synes jeg, at meget af 
alt det med urter fra naturen er ret overvurde-
ret. Det er da meget sjovt at vide, at man kan spi-
se skvalderkål, men hvis man skal spise en hel 
sæk om dagen, så er det jo ikke så interessant. 
Men hvis jeg var soldat og manglede noget at spi-
se, så ville jeg helt klart gå efter en husmår. En 
husmår er helt klart det bedste dyr jeg har smagt 
af dem, som vi kalder “taberdyr”, altså dem som 
de � este ikke gider at æde. Det var en superkøl-
le - mørt og lækkert, selvom der godt nok ikke 
er til � re mand i sådan en husmår. Sådan noget 
som en grævling eller mink smager faktisk også 
rigtig godt. Grævling er godt nok fredet i Dan-
mark, men vi � k en i Sverige, hvor der er mange 
af dem. Jeg syntes også, at de store brune måger 

er lækre, og jeg serverede faktisk mågebryst, da 
jeg scorede min kone for 25 år siden. Men kom-
mer der en husmår igen, så æder jeg den.  

(Jørgen smager på vegetarretten cheese 
topped potatoes.) 
Hmm, der er ikke ligefrem umami over den her. 
Nikolai vil nok sige noget i retning af, at der mang-
ler et strejf af honning eller lidt citronskræl. Men 
det er en “overlever”, som jeg ville spise, hvis jeg 
virkelig havde været ude at arbejde og ikke skul-
le sidde og nyde maden.

Er der noget du decideret vil fraråde 
soldaterne at spise?
Det værste dyr jeg har spist - ikke fordi det var 
et ulækkert dyr, men bare uspiseligt - det var en 
vaskebjørn. Den har et kæmpetykt fedtlag på 
3-4 centimeter, og dens kød er meget trevlet og 
tørt. Det spiller bare ikke. Vi har også spist en 
ræv, men der var det nok chilien, der gjorde, at 
jeg ikke kunne lide den. 

Har du aldrig følt ubehag ved at skulle spise 
noget “utraditionelt”?
Jeg har både skudt og spist bavianer og bavian-
hoveder, som jo ligner mennesker, og det rører 
mig overhovedet ikke. Men der er én ting, som 
jeg bare ikke kunne li’, og som jeg ikke vil an-
befale nogen at prøve at spise, og det er dræber-
snegle. Vi pandestegte dem rullet i lidt rugmel, 
og bare den der tanke, da jeg skulle til at tygge i 
den.... den der lever- eller jernsmag, da jeg bed i 
den - jeg var simpelthen ved at brække mig. Der 
er ikke noget at sige til, at den ikke har ret man-
ge naturlige � ender. ■

+ Svært begejstret for proteinbarerne, kødboller i spaghetti, 
spicy chicken og energidrikken.

- Ikke begejstret for tun med lime, cheese topped potatoes og 
vil hellere have haft rugbrød end grov� û te. Savner desuden 
cigaretter i feltrationen.

Jægeren Jørgen Skouboe fra Nak & Æd har spist 
rotter, muldvarper, måger med mere, men har aldrig 
sat tænderne i en helt almindelig dansk feltration. Derfor 
satte Forsvarsavisen ham til at tygge sig vej igennem 
én og til at komme med kulinariske � f til soldaterne, 
hvis de engang må se sig nødsaget til at spise noget fra 
den vilde natur. 

NAK &
 Æ

D: 
EN FELTR

ATION 
NAK

INDHOLDET 
I DEN NYE FELTRATION:
 

 

M orgenmad, aftensmad, chokoladebar, chokoladedrik, 
energibar( RAW ) , energidrik( 2) , � sk( 2) , frugtgrød, 
grovbrød( 2) , kiks, marmelade( 2) , nødder, paté( 2) , 
proteinbar, peanutbutter, rosiner, spicy sauce, tørret 
frugt, kaffe, te.  

UDVALGET AF RETTER 
I DEN NYE FELTRATION
 

 
Morgenmad
mü esli.
mü esli, hindbær.
mü esli, jordbær.
mü esli, chokolade

Frysetørrede hovedretter
Kylling med ris.
Oksekød med kartoffelmos.
Pasta bolognese.
Kylling i karry med ris.
Cheese topped potatoes ( vegetar) .
oksekød med pasta og grønsager.
Kylling, spicy med pasta.
pasta carbonara.

Præfabrikerede hovedretter(Wet Pouch)
Chili con carne.
Kylling med champignon og pasta
Kylling sur/sød med ris.
M eatsticks( svinekød)  med ris
Kylling B iryani med grøntsager.
Kikærter med karry, løg og karto� er ( vegetar)
Kødboller med spaghetti.
Pasta bolognese.
Frugt, kaffe, te.  

 + - 

FOTO:  SARA SKY T TE

Scan koden og se 
tv-indslaget om de 
nye feltrationer på 
forsvaret.dk.
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Det er en politisk beslutning 
fra april sidste år, der ligger 

bag den store �ytning af stabene ved hen-
holdsvis Forsvarets Sundhedstjeneste, 
FSU, Forsvarets Forsyning Depot og Di-
stribution, FDD, samt Forsvarets Hoved-
værksteder, FHV.

I alt er eller vil omkring 180 arbejdspladser 
være omfattet af �ytningen til Sødalsparken 
i Brabrand, hvor de tre stabe er rykket ind i 
det tidligere hovedsæde for den nu nedlag-
te Søværnets Operative Kommando, SOK. 
Tæller man de øvrige militære myndighe-
der på adressen med – bl.a. Militærpoliti-
et i Aarhus, Marinehjemmeværnsdistrikt 
Vest, HR Partnerelement og Serviceområ-
de Aarhus – når det samlede antal medar-
bejdere op over 250.

Men �ytningen er ikke sket uden om-
kostninger. Alle tre stabe har mistet man-
ge medarbejdere, som ikke har ønsket at 
skifte arbejdssted fra Sjælland til Jylland, 
og tabet af kompetencer er derfor markant.

Eksempelvis er blot seks medarbejdere ud 
af de nuværende 43 medarbejdere i staben 
ved FHV �yttet med fra Ballerup til Århus.  
- Der er ikke mange tilbage til at overleve-
re arbejdsopgaverne og -procedurerne til 
os nye, så vi skal til at op�nde mange ting 
og etablere netværk fra bunden. Det bliver 
hårdt arbejde og er også en smule frustre-
rende. Men vi er vant til, at kompetencer 
går tabt, når et forlig skal føres ud i livet, 
siger kaptajn Søren Pedersen, der kommer 
fra en stilling ved Helicopter Wing Karup 
og er nyansat leder af Logistik-elementet 
ved HVK.  

Tabte kompetencer med stor værdi
Også civilansat specialkonsulent ved FDD, 
Henrik Nørgaard peger på kompetencetabet 
som en hage ved �ytningen af de tre stabs-
hovedkvarterer. 
- Det man lægger mest mærke til er det store 
kompetencetab, som sker, når politikerne 
træ�er en beslutning om at �ytte en myn-
dighed fra én landsdel til en anden. Vi er 
68, der skulle �ytte fra Ballerup, men når 

jeg står her og tæller, er det ikke mange kol-
leger derfra, jeg kan få øje på.

Henrik Nørgaard er manager for Kapa-
citetscentret Drivmidler ved FDD. Han 
bor selv i København, og det bliver der ik-
ke lavet om på. 
- På den korte bane taber man en mas-
se kompetencer. Men der kan selvfølgelig 
også ske det, at de nye man ansætter kom-
mer med nye input og dermed bliver et plus. 
Men når regnskabet bliver gjort op, så re-
præsenterer de tabte kompetencer en stor 
værdi – det tror jeg ikke nogen har sat sig 
ned og regnet på, siger han.

Den første arbejdsdag i de nye rammer 
blev markeret med en housewarming, hvor 
der blev serveret tapas, fadøl, vin og vand, 
mens en kvartet fra Prinsens Musikkorps 
stod for det musikalske islæt. Den første 
arbejdsdag var også det første møde med 
Århus for en stor del af medarbejderne – 
blandt andre de godt 40 medarbejdere fra 
FSU, der tidligere var placeret på Flyvesta-
tion Skalstrup ved Roskilde. 

Supergode rammer
- At ens arbejdssted blive �yttet geogra�sk, 
har været en del af vilkårene al den tid, jeg 
har været ansat i Forsvaret. Og personligt 
har jeg ikke været i tvivl om, at jeg ville �yt-
te med, selv om jeg bliver boende i Haslev på 
Sjælland. Men det er ingen hemmelighed, 
at stemningen har været trykket. Mange, 
der var glade for deres job, har ikke kunnet 
�ytte med på grund af familie eller andet, 
og det har helt klart betydet et kompeten-
cetab for FSU. Kompetencetabet er størst 
lige nu, men det vil uden tvivl udligne sig 
med tiden, siger chefsergent Dan Christi-
ansen fra  Rekrutterings- og Fastholdelses-
afdelingen ved FSU, og tilføjer:
- Omvendt giver det også mulighed for no-
get udvikling, som man måske ikke havde 
set komme, i og med, der kommer mange 
nye medarbejdere til. Det kan være godt at 
ryste posen en gang imellem. Men det er en 
problematisk beslutning, da der vil altid 
opstå en hel del turbulens, når man �ytter 
så mange medarbejdere mellem to lands-
dele. Det er dog på ingen måde faretruen-

de, og det er supergode rammer vi har få-
et her i Århus. Det er lidt fantastisk, at vi 
kommer her på første arbejdsdag i byen og 
kan passe mit arbejde fra dag ét.

Trinvis �ytning af sundhedstjenesten
Der er godt 50 stillinger i staben ved FSU i 
Århus. Ved ind�ytningen i Sødalsparken 
er 10 stillinger ubesatte. 

FSUs �ytning fra Flyvestation Skalstrup 
består af tre dele. Dels �ytning af staben d. 
3. august. Dels �ytning af Uddannelsesafde-
lingen til andre faciliteter nær Sødalspar-
ken. Det vil ske i nær fremtid og tage halv-
andet års tid fra den dag, man går i gang. 
Og dels �ytningen af henholdsvis Flyme-
dicinsk afdeling til Skrydstrup og afdelin-
gen for dykkermedicin til Høvelte Kaserne. 
- Det har været en trist beslutning for nogle, 
hvor det ikke længere hænger sammen fa-
miliemæssigt, og andre som kæmper med 
at �nde et andet job, uden det endnu er lyk-
kedes. Men der er også lyspunkter. En un-
dersøgelse lige efter beslutningen pegede 
på, at vi ville miste over halvdelen af vo-
res medarbejdere. Sådan er det ikke gået, 
og set i det lys er �ytningen gået bedre end 
forventet, siger stabschefen ved FSU, kom-
mandør Jens Claus Hansen. 

Han forklarer, at det desuden er lykke-
des at �nde nye jobs for langt de �este, som 
valgte at forlade FSU. 
- Desuden rekrutterede vi 14 medarbejdere, 
fra Århus-området for tre-�re måneder si-
den. De kom som erstatning for de, der rej-
ste på grund af �ytningen. De nye medar-
bejdere bidrager til at pille den værste pynt 
af tristessen, selv om vi ikke skal fornæg-
te, at �ytningen har haft store konsekven-
ser for mange medarbejdere og tab af �ere 
kompetencer. Konkret må vores uddannel-
sesafdeling skrue ned for blusset i en peri-
ode, da de mange nyansatte medarbejdere 
først skal uddannes i en række sundheds-
faglige kompetencer. Så her har vi en vig-
tig udfordring, siger Jens Claus Hansen.

Samlet set udgør de tre stabe med adresse 
i Århus det ledelsesmæssige fundament for 
cirka 1.700 civile og militære medarbejde-
re fordelt på arbejdspladser i hele landet. ■

EN FLYTNING 
MED KONSE-
KVENSER 

DE FAKTISKE 
TAL FOR 
UFORUDSET 
AFGANG

Mandag den 3. august var første 
arbejdsdag i Århus for tre store 
myndigheder. Den politiske beslutning 
om at �ytte myndighederne fra Sjælland 
til Århus har betydet et farvel til mange 
medarbejdere. 

FLYTNING

Mandag den 3. august var der housewarming i Sødalparken i Aarhus, hvor 
staben ved henholdsvis Forsvarets Sundhedstjeneste, FSU, Forsvarets Forsy-
ning Depot og Distribution, FDD, samt Forsvarets Hovedværksteder, FHV nu 
har domicil. Foto: Morten Fredslund. 

I næste nummer sætter Forsvarsavisen fokus 
på ”uforudset afgang” fra Forsvaret, og hvilke 
konsekvenser det kan have på Forsvarets op-
gaveløsning.
Forsvarsministeriets Personalestyrelse moni-
terer området løbende, og de faktiske tal pr. 1. 
august kan du se i tabellen. Tallene bliver op-
dateret hver måned, og du kan løbende holde 
dig orienteret om den konkrete udvikling via: 
http://forpers.dk/hr/Pages/Uforudsetafgan-
gogTUL.aspx.

BEGREBER:
 
Uforudset afgang defineres ved at medarbej-
deren selv har opsagt ansættelsesforholdet 
(regnes fra afgangstidspunktet) eller er afgå-
et ved døden.
 
Prognosen er beregnet på baggrund af den 
gennemsnitlige uforudsete afgang tilbage 
til 2006, idet der er taget højde for konjunk-
tursvingninger og tendenser.
 
Opgørelse af tjenestefri uden løn (TUL) opgø-
res månedligt på baggrund af registreringer i 
DeMars. Opgørelsen indeholder tillige medar-
bejdere, der har tjenestefri som følge af bor-
gerligt ombud, frihed til organisationsarbej-
de og ledsagelse af ægtefælle under tjene-
ste i udlandet. ■

* Antal ansatte, der har fået bevilget Tjenestefri Uden    
   Løn i løbet af pågældende år, kumuleret.

UFORUDSET AFGANG

Prognose 
for uforudset 
afgang 2015

Reel 
uforudset 
afgang pr. 1. 
august 2015

Reel 
uforudset 
afgang 2014

Reel TUL 
pr. 1. august 
2015 *

Reel TUL* 
2014

M4XX
chef-
gruppen

2 78 163 617 284

2 30 73 259 173

1 70 156 661 267

1 77 18 18 15

1 72 11 10 6

M3XX
officers-
gruppen

M2XX
sergent-
gruppen

CivileM1XX
konstabel-
gruppen

I NÆSTE 
NUMMER



indland 9

AF KAREN DAHLIN / VETERANCENTRET

For ganske få år siden kun-
ne københavnerne den 5. 

september se Hærens store kampbidrag 
fra Afghanistan marchere gennem gader-
ne og tage opstilling sammen med soldater 
fra Søværnet, Flyvevåbnet og Hjemmevær-
net, politi og beredskabsfolk på Christians-
borgs Slotsplads. Det er slut nu.
- Det er rigtigt, at Forsvaret ikke længe-
re har mange enheder i Afghanistan, men 
vi er stadig dybt engagerede i missioner 
rundt om i verden. Alene i Operation In-
herent Resolve er der 227 udsendte solda-
ter, og Forsvaret har stadig 184 soldater i 
Afghanistan. Sammen med de andre bi-
drag til for eksempel Kosovo er der lige nu 
525 udsendte, der fortjener det o�  cielle 
Danmarks anerkendelse og hyldest, siger 
oberst Jette Albinus. 

Obersten er dog ikke blind for, at det kan 

være svært at fastholde opmærksomheden 
på veteranerne efter de store udsendelser.
- Vi må ikke glemme, at vores veteraner har 
vi for altid. Alvoren og prisen for at sende 
soldater i krig gik nok lidt sent op for Dan-
mark, men pludselig gik det stærkt. Nu 
sender vi lidt færre soldater i internatio-
nal mission, og operationsmiljøet er for de 
� este i øjeblikket lidt mindre ”kampbeto-
net”. Dermed kommer de måske til at fylde 
mindre i vores bevidsthed. Det kan udfor-
dre den brede samfundsmæssige anerken-
delse af veteranerne på langt sigt. 

Vi glemmer dem aldrig
Anerkendelse af veteraner er en væsentlig 
del af veteranpolitikken fra 2010, og den 
� nder ikke sted kun på Flagdagen. 
- Jeg så gerne, at Forsvaret generelt tager 
større ejerskab i de aktiviteter, vi sætter i 
gang. Jeg kunne da godt forestille mig, at 

Flagdagen kom til at fylde mere ude ved en-
hederne. Som soldat og pårørende kommer 
den vigtigste anerkendelse fra Forsvaret og 
soldaterkammerater. Så det kunne måske 
være dagen, hvor veteraner og deres fami-
lie kunne have en hyggelig dag sammen, så 
veteranen oplever, at Forsvaret aldrig glem-
mer dem, siger Jette Albinus.

Det handler også om anerkendelse fra ci-
vilsamfundet, og på det område er Jette Al-
binus åben for nye ideer. For eksempel hå-
ber hun, at veterankortet med tiden tilfø-
jes � ere fordele.
- Men bare det at se så mange uniformer i 
alle de byer, som holder Flagdag, er med til 
at minde folk om, at vores veteraner fak-
tisk har ydet en enorm indsats ude i ver-
dens brændpunkter, siger Jette Albinus.

Læs også oberst Jette Albinus 
kommentar på side 28. ■

AF MARTIN FINNEDAL / VFK

”Forsvarsakademiet - 
for mangfoldighed”. Det 

hvide banner blev 15. august båret igen-
nem Københavns gader af kontreadmiral 
og chef for Forsvarsakademiet, Nils Wang 
som en del af festivalen Copenhagen Pri-
de. Det blev sammen med massiv presse-
dækning en meget synlig opbakning til fe-
stivalen og et tydeligt signal om, at Forsva-
ret er for alle.

 Utroligt mange har hyldet deltagelsen fra 
Forsvaret, der deltog sammen med gruppen 
Blå Blink, der tæller andre uniformerede 
fra brandvæsen og beredskab. Men admi-
ralen er også stødt på negative reaktioner.
- På selve dagen blev vi tiljublet, og folk kom 
spontant hen og takkede os og sagde, at vi 
måske ikke engang selv forstod, hvor stort 
det var, at vi gik med. Det var faktisk me-
get rørende. Efterfølgende har jeg også få-
et mange positive tilkendegivelser. Men jeg 
kan også konstatere, at der er en del, også 

blandt Forsvarets egne folk, der er uenige 
i, at Forsvaret skal stille op på den måde. 
Enkelte har fundet det nødvendigt at gøre 
dette i meget direkte og negative vendin-
ger – fortæller Nils Wang. 

Det får ham dog langt fra til at ryste på 
hånden. Tværtimod har han kun fået en 
styrket tro på, at det også på denne måde 
er Forsvarets opgave at kæmpe for de basa-
le menneskerettigheder. Og at det er vig-
tigt at gøre op med de mange fordomme, 
der hersker om Forsvaret. 

Mangfoldighed
- Jeg tror desværre, vi undervurderer, hvor 
mange fordomme og antagelser, der er, om 
at Forsvaret er en macho� kseret organisa-
tion, hvor der kun er plads til hvide kauka-
siske mænd med store overarme og tato-
veringer. Det er helt afgørende for os at få 
fortalt, at Forsvaret er for alle, der har vilje 
og evner uanset køn, etnicitet eller seksu-
el orientering. Det er det, der skal sætte os 
i stand til at rekruttere de � este og de bed-

ste siger Nils Wang.
Kommentarer blandt andet på Facebook 

stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor det net-
op er de seksuelle rettigheder og ikke alle 
mulige andre kampe som miljø og dyrevel-
færd som er prioriteret, men den undren 
forstår Nils Wang ikke.
- Retten til at stå ved sin egen seksualitet og 
være den man er, er en del af de menneske-
rettigheder, som Forsvaret i forvejen kæm-
per for rundt omkring i verden. Det kan man 

ikke umiddelbart sammenligne med politi-
ske kampagner for dyrevelfærd, miljø mv. 

Såvel de mange positive kommentarer 
men i lige så høj grad de stærkt negative 
har betydet, at Nils Wang er meget a� la-
ret omkring deltagelsen i Pride.
- Det har været en meget meningsfuld op-
levelse, og det er bidende nødvendigt, at gå 
”all in” på mangfoldighed, hvis Forsvaret 
for alvor skal rykke på det område. ■

VETERANER HAR VI FOR ALTID

DERFOR ER DET VIGTIGT AT DELTAGE I COPENHAGEN PRIDE
KONTREADMIRAL: 

HVAD BETYDER FLAGDAGEN FOR DIG?

Det er foreløbig slut med at se store hold soldater på Slotspladsen i 
København den  5. september. Men betyder det, at der skal lukkes og slukkes 
for Flagdagen? Chefen for Veterancentret giver her sit bud på fremtiden.

Forsvarsakademiets chef har modtaget overvældende mange reaktioner efter at have været 
bannerfører for blandt andre homoseksuelles rettigheder. 

FLAGDAG

ANERKENDELSE

Foto: Privat

Jette Albinus / Udsendelser
 
 

1999-2000 
Efterretningsof� cer, Nordic Polish Battle Group, SFOR

2004-2006 
Military Advisor to African Union 

2006-2007 
Næstkommanderende/stabschef DANBN, KFOR 15

2014-2014 
Chief of Staff, COMISAF Advisory and Assistance 
Team, SFOR

Hæren
Anders Sørensen, 
overkonstabel af 1. grad, 
Telegrafregimentet 

Flyvevåbnet
Torben 
seniorsergent 
JMTO

Søværnet
Michael K. Nielsen 
seniorsergent
JMTO

 
Flagdagen betyder rigtig meget for 
mig. Jeg har selv været udsendt 

to gange til Jugoslavien, og � ere 
af mine kollegaer er kommet til 
skade der. Selv om jeg synes, 
man godt kunne gøre mere for 
veteranerne, så er det en god dag 
at holde fast i.

 
Det er dagen, hvor vi markerer og 

fejrer de faldne danske soldater. 

Jeg synes, det er en � n dag, hvor 
man lige stopper op og tænker på 
dem, der er faldet i krig.

 
Det er en god anerkendelse af den 
indsats, som jeg og kollegaer har 
ydet i internationale operationer. 
Det har en stor betydning for mig, 
at det markeres på denne dag.

tisk har ydet en enorm indsats ude i ver-
dens brændpunkter, siger Jette Albinus.

Læs også oberst Jette Albinus 
kommentar på side 28. ■

2014-2014
Chief of Staff, COMISAF Advisory and Assistance 
Team, SFOR

Sø v æ rne t
Mi c hae l K .  Ni e lse n 
se ni orse rg e nt
J MTO
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AF KENNETH STARSKOV / SOKOM

Flere end 1400 
soldater fra syv 

nationer deltog i 2014 i Øvelse Night Hawk, 
som var den hidtil største af sin art på dansk 
jord. Nu er forberedelserne til Night Hawk 
2016 skudt i gang, og for første gang er Spe-
cialoperationskommandoen ansvarlig for 
øvelsen, der �nder sted september 2016. 

Ligesom i 2014 er den internationale in-
teresse for Night Hawk stor. Der er invite-
ret specialoperationsstyrker og politienhe-
der fra 12 andre nationer, ligesom alle dan-

ske værn samt Hjemmeværnet og enheder 
fra Rigspolitiet deltager. 
- Øvelsen giver os en rigtig god mulighed 
for at teste procedurer og samarbejde på 
tværs af nationerne, og internt i Forsva-
ret giver øvelsen os lejligheden til at træne 
sammen. Specialoperationer er værnsfæl-
les af natur og kræver derfor et bredt sam-
arbejde med mange aktører, siger general-
major Jørgen Høll, chef for Specialoperati-
onskommandoen.

Blandt Europas største
Øvelsen er blandt de største af sin slags i 

Europa, hvor specialoperationsstyrker del-
tager aktivt i operationer til lands, til vands 
og i luften. Samtidig gennemfører man den 
bagvedliggende operative planlægning med 
det mål at integrere operative kapaciteter 
inden for efterretningsindhentning, luft-
støtte, føringsstøtte og logistik.
- Night Hawk har udviklet sig til at være en 
øvelse, som baserer sig på efterretninger 
og situationens udvikling, og hvor der er 
fokus på at træne evnen til at gennemføre 
hele måludpegningsprocessen på gruppe-
niveau, fortæller chefen for enhedsuddan-
nelse i Specialoperationskommandoen, or-

logskaptajn Kristo�er Kruuse.
Både planlægning, tilrettelæggelse og 

gennemførslen af Night Hawk 2016 fore-
går i tæt samarbejde mellem Specialope-
rationskommandoen og Danske Division, 
som også står for de �este af øvelsens prakti-
ske dele. Øvelsen begynder med en opvarm-
ningsfase fra 5. september 2016, hvor man 
bygger øvelsens scenarie op frem mod sel-
ve øvelsen, som gennemføres fra 26. sep-
tember til den 7. oktober 2016. 

Det er 20. gang, man a	older 
Øvelse Night Hawk i 2016. ■

AF: THOMAS JERICHOW / FAK

- Alle vores arrangementer 
var velbesøgte, og det bekræf-

ter mig i, at vi er en væsentlig og anerkendt 
institution i Danmark, siger kontreadmi-
ral Nils Wang, chef for Forsvarsakademi-
et, som selv deltog i �ere debatter. Han be-
nyttede lejligheden til at knytte kontakter 
med væsentlige spillere på uddannelsesom-
rådet som for eksempel Professionshøjsko-
len Metropol, Københavns Erhvervsakade-
mi (KEA) og Roskilde Universitet (RUC). 

Også dekan Ole Kværnø var sammen 
med militæranalytikerne Johannes Riber 
Nordby og Thomas Nissen aktive deltage-
re i debatterne.
- Vi havde nogle virkelig gode debatter. Vi 
fangede både den almene interesse med de-
batter om brændpunkter ude i verden og �k 
nogle gode snakke med fagfolk inden for 
vores områder, siger Ole Kværnø og tilfø-
jer, at rammerne på Marinehjemmevær-
nets skib Hjortø var perfekte og var med 
til at tiltrække både lægmand og fagfolk. 

Se videoer fra Forsvarsakademiets debat-
ter om Arktis, cyberkrig, ISIL, pirateri 
og dansk forsvars fremtid på YouTube og 
se tweets’ne der blev lagt op undervejs på 
Twitter @fak_dk. 

SOKOM STÅR FOR 
HIDTIL STØRSTE ØVELSE 
FOR SPECIALENHEDER 

FULDT 
SKIB 
TIL FOLKE-
MØDET 

Den internationale øvelse Night Hawk var i 2014 den største nogensinde af sin art på dansk 
jord. Planlægningen af næste års øvelse er allerede godt i gang.

Forsvarsakademiets 
debatter på Folkemø-
det 2015, bød på emner 
som Arktis, ISIL, cyber-
krig, pirateri, dansk for-
svar og uddannelse. 

SPECIALOPERATIONER

DEBAT

Forsvarsakademiet havde en perfekt ramme under Folkemødet 2015 på Marinehjemme-
værnsskibet Hjortø. Foto: Forsvarsakademiet
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AF DORTE FRIIS, FORSVARSMINISTERIETS 
EJENDOMSSTYRELSE

Billedet herover 
ligner måske et 

ganske almindeligt restaurerings-
projekt, som vi kender det fra man-
ge steder i landet. Men i virkelig-
heden er der tale om et mere end 
250 år gammelt hus i den del af 
Nyboder, der er kendt som ”De 
gule stokke”.

De første 20 husrækker i Nybo-
der blev bygget til �ådens perso-
nale fra 1631-1641 under Christi-
an IV. I virkeligheden var det nok 
det første forsøg på at fastholde 
de ansatte i Forsvarets historie. 

Dengang var husene kun i én eta-
ge, men mellem 1750-1800 blev de 
toetagers huse bygget, da man øn-
skede �ere boliger til personalet 
i den stærkt voksende �åde. Det 
er disse huse, som Forsvarsmini-
steriets Ejendomsstyrelse nu re-
staurerer. Boligerne bruges sta-
dig af Søværnets ansatte den dag 

i dag, men Hæren og Flyvevåbnet 
har også fået brugsret. 

Fredede bygninger skal  
undersøges grundigere
Da bygningerne er fredede, foreta-
ges i samtlige huse i etape 2, som 
omfatter Suensonsgade, Haregade 
og Tigergade, en fuld opmåling af 
de væsentlige bygningsdele samt 
registrering af relevante forhold 
til brug for den forestående re-
staurering. 

- Det er man nødt til, fordi for ek-
sempel bevaringsværdige døre el-
ler skodder på en fredet bygning 
bør istandsættes i stedet for at bli-
ve udskiftet,  forklarer projektle-
der, Erik. B. Hansen.

Derudover strippes tre huse helt, 
og det forventes, at disse huse vi-
ser et repræsentativt billede af de 
resterende huses tilstand. Man 
skræller gulve og vægge af lag for 
lag for at undersøge, om der er nog-

le originale dele tilbage. I forbin-
delse med Nyboder-restaurerin-
gens pilotprojekt fandt man et en-
kelt sted originale gulve, der altså 
er over 250 år gamle. De er blevet 
bevaret og kan ses i det pågælden-
de hus den dag i dag. 

I 1890’erne �ernede man ellers 
de originale, lerstampede gulve 
og erstattede dem med et klap-
lag af den dengang nye op�ndel-
se, cement. 

Generelt er der tale om en proces, 
hvor man langsomt �nder frem til 
forskellige tiders måder at renove-
re på. I forbindelse med denne re-
novering er målsætningen at be-
vare så mange af de gamle mate-
rialer som muligt, så man stadig 
i fremtiden kan opleve Nyboders 
særlige sjæl. 

De gamle huse er bygget  
på skrald
Mange af husene i De gule stokke 
i Nyboder, som restaureres i eta-
pe 2, er placeret på jord, som in-

deholder organiske materialer fra 
gammel skrald.

Eftersom Nyboder oprindeligt 
havde særstatus som militært 
område, gjaldt civile love ikke 
her. Det betød, at man i mange 
år ikke fulgte de gældende reg-
ler for renovation. 

Den gode plads mellem de lave 
bygninger havde potentiale til at 
give beboerne masser af frisk luft, 
men desværre blev det alminde-
lig praksis, at beboerne smed de-
res skrald i gaderne. Først i lø-
bet af 1700-tallet kom der grad-
vist skik på sagerne. 

Alt det organiske materiale i 
jorden øger risikoen for, at hu-
sene sætter sig. Og hvis huse-
ne belastes yderligere under re-
staureringen, er der endnu stør-
re risiko for sætninger. Det kan 
i sidste ende resultere i revner i 
vægge og skævheder i f.eks. vin-
duer og døre.
Derfor vil der i forbindelse med 
restaureringen og ny indretning 

af boligerne være stort fokus på 
ikke at ændre på belastningen af 
fundamenter. ■

RESTAURERING

Det historiske Nyboder fra 1600-tallet undergår i disse år en omfattende restaurering, og 
i foråret 2015 er forundersøgelserne til etape 2 af restaureringen påbegyndt. Her har man valgt at 
strippe tre huse, da det kræver grundigere undersøgelser, når bygninger er fredede.

NYBODERS GAMLE HUSE 
MÅ FINDE SIG I EN STRIPNING

Hæder til kontorelev ved Flyvevåbnet
ELEVHÅNDBOG: Kontorelev Elin Madsen er i forbindelse med sin eksamen 
fra Learnmark Horsens blevet hædret med fagprøveprisen.  Hendes prøve 
tog udgangspunkt i uddannelsen til kontorassistent i offentlig administration 
og i hendes praktikforløb hos Flyvevåbnets Air Control Wing. I opgaven 
stillede Elin Madsen spørgsmålstegn ved de krav, vilkår og kriterier, der er 
til de uddannelses- og oplæringsansvarlige samt eleverne på uddannelsen. 
Resultatet blev en elevhåndbog, som kan bruges som opslagsværk. 
- Jeg mener, man kun skal komme med kritik, hvis man har et løsningsforslag, 
siger Elin Madsen.Hun var blevet indstillet til prisen af sin chef, Casper 
Berthelsen. ■ Foto: ACW 

Nyt fristed for tidligere udsendte
FRIVILLIGHED: Veteraner hjælper veteraner. Det er princippet 
i den nye veterancafé i Skive, som åbnede i slutningen af juli. 
Initiativtagerne bag caféen Preben Sloht og Bo Gudmundsen 
har på egen krop oplevet, hvilke udfordringer man kan opleve 
efter en international mission. 
Nu håber de at kunne hjælpe andre veteraner og tidligere 
udsendte danskere med et frirum og en god snak med ligesindede. 
Caféen, der ligger på Møllegade 5, har åbent onsdage i ulige 
uger fra kl.17-20.■

Blotlagte gulve i Tigergade 13-14 .
Foto: Jens Frederiksen.

 
  

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney 

Møllers Fond til almene Formaal har doneret 

en bevilling på 227 mio. kr. til 2. etape 

af istandsættelsen af De Gule Stokke. 

Omkostningen til den samlede restaurering 

forventes at beløbe sig til 338 mio. kr. 

Selve restaureringsarbejderne igangsættes i 

slutningen af 2016. En del af boligerne skal 

laves om til et særligt campus-område for 

studerende og kadetter på Officersskolerne. 

Tankegangen er at indrette fælleshuse, således 

at studie- og privatliv går op i en højere enhed.
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Danmark støtter projekter i Etiopien, Sydsudan og Kenya med både penge og ekspertise. 
Målet er blandt andet at hjælpe til med at forberede afrikanske soldater til fredsstøttende 
operationer. Forsvarsavisen tog med chefen for Forsvarets stabiliseringsindsats på en rundtur 
syd for Sahara.

PÅ STABILISERINGS-
MISSION I ØSTAFRIKA

AF ANDERS V. FRIDBERG, VFK 

Den mest mar-
kante del af ho-

vedkvarteret for Den Afrikanske 
Union (AU) strækker sig højt mod 
den blå himmel over Addis Aba-
ba i Etiopien. Med sine 100 me-
ter er tårnet den højeste men-
neskeskabte konstruktion  i den 
etiopiske hovedstad, og det mar-
kante hovedkvarter for den afri-
kanske samarbejdsorganisati-
on kan ses som et symbol på øget 
afrikansk selvbevidsthed og på de 
afrikanske landes ønske om selv 
at tage mere ansvar for udviklin-
gen på deres eget kontinent. Men 
følger man den tankegang, er det 
også symbolsk, at den store byg-
ning ikke bare er betalt af Kina 
men også opført af kinesere. De 
afrikanske lande har store am-
bitioner, men de har stadig ikke 
ressourcerne til at klare sig selv. 
- Her på kontinentet siger man 
’afrikanske løsninger på afrikan-
ske problemer’. Det er en del af 
AUs koncept. Men de afrikanske 
lande har ikke de militære kapa-
citeter. Der er mange områder, 
hvor de ikke har uddannelse, vi-
den og materiel. De har heller ik-
ke økonomien til det. Langt de �e-
ste missioner har ekstern �nan-
siering. Men når Danmark støtter 
opbygningen af afrikanske kon-
tinentale sikkerhedsstyrker er 
det jo netop for på sigt at få afri-
kanske løsninger, forklarer den 
danske forsvarsattaché i Etiopien 
oberst Claus H. Pedersen. 

Det danske forsvars repræsen-
tant i Addis Ababa har masser 
at fortælle, og for snart et år si-
den, �k han da også en ny kolle-
ga at sparre med.  I oktober 2014 
blev oberstløjtnant Jens Morten-
sen chef for den sektion i Værns-
fælles Forsvarskommando, der 
blandt andet arbejder med sta-
biliseringsindsatser i Afrika. For 
første gangi sit liv er han nu taget 
syd for Sahara. Han er på rund-
rejse i Østafrika for at lære mere 
om regionen, møde samarbejds-
partnere og se nogle af de projek-
ter, som Forsvaret støtter. Første 
stop er Addis Ababa. 
- Jeg har dygtige medarbejdere, der 
løbende fortæller mig om projek-

terne og den sikkerhedspolitiske 
udvikling, og jeg har selvfølgelig 
direkte kontakt til militærrådgi-
vere og forsvarsattacheer i områ-
det. Men at komme ned og ople-
ve det selv og møde folk direkte, 
det gør en afgørende forskel, si-
ger Jens Mortensen. 

Træn trænerne
Mange mennesker forbinder for-
mentlig stadig Etiopien med tør-
ke, hungersnød og støttekoncerter. 
Men det var dengang i 1980-erne. 
Siden er Etiopien kommet langt. 
Selvom landet stadig er fattigt, 
havde Etiopien i 2014 en af de hø-
jeste økonomiske vækstrater i ver-
den. Landet spiller en vigtig stra-
tegisk rolle i Østafrika, der er en 
ustabil region med mange kon-
�ikter. Det er en væsentlig del af 
forklaringen på, at Danmark, der 
tidligere primært var repræsen-
teret i Etiopien på grund af Den 
Afrikanske Union, fra 2015 gi-
ver direkte støtte til det etiopi-
ske forsvars nye center til træ-
ning af soldater til fredsstøtten-
de operationer. 
- Vi sponsorerer kurser på om-
råder, hvor de ikke selv har eks-
pertisen og kapaciteten. Det før-
ste kursus kalder vi Protection of 
Civilians. Det handler om solda-
tens pligt til at  beskytte civilbe-
folkningen mod overgreb. Der er 
i �ere missioner i Afrika konsta-
teret forskellige overgreb på civi-
le, og derfor er det vigtigt, at sol-
dater kender de spilleregler, der 
gælder, når de er udsendt på in-
ternational mission, siger Claus 
Pedersen. 

På randen af sammenbrud
Det næste stop på Jens Mortensens 
rundrejse er Juba i Sydsudan. Ho-
vedstaden i verdens nyeste land er 
vokset eksplosivt i løbet af de se-
neste 10 år. Men siden december 
2013 er udviklingen i landet gå-
et den forkerte vej. Sydsudan er 
splittet af borgerkrig, millioner 
af mennesker er drevet på �ugt, 
og der er ingen udsigt til snarlig 
fred. Mellem selvstændigheden og 
udbruddet af borgerkrigen støt-
tede Danmark arbejdet med at 
omforme den militære del af den 
sydsudanesiske oprørsbevægelse 

til en national hær, men i dag er 
Forsvarets indsats koncentreret 
om de 13 o�cerer, der er en del 
af FN’s mission i landet. 

I løbet af en travl dag i Juba når 
Jens Mortensen både at møde FN-
o�cerer, danske Ellen Margrethe 

Løi, der er særlige udsending i Syd-
sudan for FN’s generalsekretær, 
besøge en lejr for internt fordrev-
ne og at mødes med nogle af de in-
ternationale organisationer, der 
arbejder i landet. Dagen giver et 
indblik i den verden, som Forsva-

rets udsendte i Afrika arbejder i.
- Der er rigtigt mange samarbejds-
partnere at forholde sig til. Der er 
lokale lande og organisationer, der 
er AU og underliggende organisa-
tioner, der er de internationale or-
ganisationer, og der er udenland-

FREDSSTØTTE

Den danske støtte til de Østafrikanske lande handler om at hjælpe afrikanerne, så de selv kan tage vare på sikkerheden 
på kontinentet. Danmark støtter blandt andet skoler, som uddanner soldater til fredsstøttende operationer. Her er det 
træning på International Peace Support Training Centre i Nairobi i Kenya. 
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ske partnere. Og med det jo også 
en masse bureaukratiske og kul-
turelle forskelligheder, som vo-
res medarbejdere skal håndtere. 
Det viser mig, at medarbejderne 
skal have en masse viden, inden 
vi sender dem herned, men også 
at de har brug for tid til at etablere 

netværk og forstå situationen me-
re nuanceret, end man kan hjem-
mefra, fastslår Jens Mortensen.

Reaktionsstyrke i Kenya
Fra Juba går rundrejsen videre til 
Nairobi i Kenya, der ligesom Etio-
pien er et af de strategisk vigtige 

lande i Østafrika, og et land som 
Danmark har støttet i mere end 
40 år. Her mødes Jens Mortensen 
blandt andet med de �re militær-
rådgivere, Danmark har i Kenya. 
Danmark støtter både bilateralt 
og igennem nogle af de regionale 
projekter, som Kenya er en del af. 
Et af dem er den regionale reak-
tionsstyrkestyrke, Eastern Afri-
ca Standby Forces (EASF), som 
Danmark har støttet siden 2009 
og foreløbig har besluttet at støt-
te frem til 2017.
- EASF råder over mange forskel-
lige typer enheder – infanteriba-
taljoner, politifolk, observatører 
og civile eksperter. Styrken blev 
erklæret klar til deployering i slut-
ningen af 2014, og selv om der sta-
dig er mangler, så er styrken i dag 
klar til at udsende enheder. Fak-
tisk er EASF netop blev bedt om 
at udarbejde planer, så den even-
tuelt kan sættes ind i Burundi i 
forbindelse med de uroligheder, 
der er der, siger oberst Jørn Ras-
mussen, der er den danske rådgi-
ver ved styrken.

Det kommer til at tage tid
Nairobi er sidste stop på Jens Mor-
tensens rundrejse i Østafrika. 
Chefen Jens Mortensen er både 
blevet klogere på regionen og de 
udfordringer, som Forsvaret via 
stabiliseringsindsatsen bidrager 
til at løse. 
- Jeg har fået bekræftet, at regio-
nen står overfor nogle meget sto-
re sikkerhedspolitiske udfordrin-
ger. Somalia, Burundi, Sydsudan 
blot for at nævne nogle af dem, og 
at mange af kon�ikterne har utro-
ligt mange facetter. Jeg kan også se, 
at det er en lang og sej kamp at få 
opbygget lokale sikkerhedsstruk-
turer, der virker og at få så mange 
lande til at arbejde sammen. Men 
jeg synes også, at turen har bekræf-
tet, at man er på rette vej, siger 
Jens Mortensen, der nu ved selv-
syn har konstateret, at det inter-
nationale samfund har sat ind på 
en række områder udover det mi-
litære – uddannelse, politi, rets-
sektoren. Og at det arbejde rykker: 
- Ikke så hurtigt, at vi kan løse kon-
�ikter i dag eller i morgen, men 
det skaber utvivlsomt en positiv 
udvikling. ■

Kommandørkaptajn Søren Skovbjerg Nielsen er Forsvarets mand i Den Afrikanske 
U nion. H an har været med til at skrive unionens strategi for det maritime område 
og hjælper nu med at strukturere det videre arbejde, så strategien kan føres ud i 
livet. Som søfartsnation har Danmark en stor interesse i, at de afrikanske lande 
får bedre styr på sikkerheden i deres egne farvande, så problemerne med pirater 
i både øst og vest og �ygtningestrømme i nord kan begrænses. På den anden 
siden har Danmark en ekspertise, som er nyttig for de 54 medlemmer af Den 
Afrikanske U nion.
-Vi har en maritim model med et tæt samarbejde mellem Forsvaret og civile 
myndigheder. Søværnets skibe bruges ikke alene til militære formål, men også 
til søredning, forureningsbekæmpelse og til opgaver for toldmyndighederne. Det 
betyder, at de civile myndigheder i Danmark ikke behøver at anskaffe deres egen 
skibe. Den model har vi set en ide i at introducere til de afrikanske lande, hvor 
ressourcerne er knappe, forklarer Søren Skovbjerg Nielsen. 

            DANSK MAND I AU

Forsvaret bidrager til at skabe langsigtet stabilitet rundt om i verden gennem 
militær kapacitetsopbygning. Det vil sige hjælp til at opbygge modtagerlandenes 
evne til at tage vare på deres egen sikkerhed. Stabiliseringsindsatsen er en del af 
den danske samtænkningsindsats, hvor myndigheder arbejder sammen på tværs 
af sektorer for at nå et fælles mål. 
Indsatsen er �nansieret afFreds- og Stabiliseringsfonden, der får midler fra 
U denrigsministeriet og Forsvarsministeriet. Fonden råder i 2015 –  2017 over kr. 
215 millioner årligt til projekter i Afrika. Pengene bruges både på udviklingsbistand 
og ikke-udviklingsbistand. 
I Ø stafrika støtter Forsvaret Den Afrikanske U nions mission i Somalia og opbygningen 
af en østafrikansk sikkerhedsstyrke med hovedkvarter i Nairobi.  Forsvaret støtter 
også uddannelsen af soldater til fredsstøttende operationer på træningscentre 
i henholdsvis Nairobi og Addis Ababa, ligesom Forsvaret støtter opbygningen af 
Kenyas �åde og bidrager til at implementere Den Afrikanske U nions maritime strategi. 

STABILISERINGSINDSATSEN 

G ennem en dansk maritim rådgiver i den kenyanske havneby M ombasa støtter 
Danmark udviklingen af Kenyas �åde. H jælpen omfatter både egentlig rådgivning og 
donation af materiel. Et af materielprojekterne drejer sig om en skibsbrosimulator, 
der skal gøre det lettere og billigere at træne kenyanske søfolk. Den 29. juni kunne 
en af Danmarks militærrådgivere i Kenya, oberst Søren Knudsen, skrive kontrakten 
om simulatoren under. Danmark donerer simulatoren, der har en værdi af ca. 12 
millioner kroner, mens Kenya selv skal betale den bygning, som simulatoren skal 
være i. B ygningen skal konstrueres, så der ikke spildes unødig energi på at holde 
de avancerede computere i simulatoren tilstrækkeligt kolde i den kenyanske varme. 
B rosimulatoren forventes indviet i juli 2016. Søren Knudsen underskrev også 
en kontrakt om levering af reservedele til M TU -skibsmotorer. Danmark donerer 
reservedelene for at sikre et højt operativt beredskab i den Kenyanske �åde. Den 
nye kontrakt har en værdi af en lille million kroner. 

MERE HJÆLP TIL KENYAS FLÅDE

Østafrika er præget af uro 
og kon�ikter. Etiopien og 
Kenya er blandt de mere 
stabile lande i regionen, 
mens Sydsudan er splittet 
af borgerkrig.
 

Foto: Lars Bøgh Vinther

Her på kontinentet 
siger man ’afrikanske 

løsninger på afrikanske 
problemer’

oberst Claus H. Pedersen.

Den 27. juni blev det etiopiske træningscenter i Addis Ababa of�cielt indviet. 
Centeret har fået navnet Federal Democratic Republic of Ethiopia Peace Support 
Training Centre ( FDRE PSTC) . Centeret består af tre bygninger med auditorier, 
klasseværelser, bibliotek, internet café, cafeteria og lignende. Senere kommer en 
indkvarteringsbygning med 90 enkeltværelser til. Centeret skal efter planen være 
færdigt i efteråret 2016, hvor der vil være 136 medarbejdere. Centeret forventes 
at uddanne ca. 2500 elever om året. 
De nye faciliteter blev taget i brug i juli, hvor centeret holdt et kursus om Protection 
of Civilians in Peace Support Operations. Kurset var �nansieret af Danmark via 
Freds- og Stabiliseringsfonden. Det er planen, at Danmark vil støtte FDRE PSTC 
med 5 millioner kroner i perioden 2015-2017. Pengene vil gå til at holde kurser. 

NYT ETIOPISK TRÆNINGSCENTER INDVIET 
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AF KAREN DAHLIN / VETERANCENTRET 

Når Louise er 
på beredskab, 

er hun klar til at besvare sin te-
lefon 24/7. Indenfor 48 timer skal 
hun nemlig kunne tage af sted 
sammen med sin makker, hvis 
der sker særlige hændelser ude 
i missionen.
- Når chefen for INTOPS-psyko-
logerne ringer, er det bare om at 
pakke stumperne i rygsækken og 
tage af sted. Allerede på det her 
tidspunkt ved vi som regel, hvad 
vi skal ned til. Hvor mange er in-
volveret i ulykken, er der dødsfald, 
hvor mange er sårede, og hvor er 
de henne. Så vi aftaler i �yveren, 
hvordan vi griber det an.

Når hun og kollegaen er an-
kommet, forsøger de at få he-
le gruppen samlet til debrie�ng 
og bagefter de enkelte til en in-
dividuel samtale. Erfaringen er, 
at den måde at yde krisehjælp på 
er mest gavnlig.
- Vi kan se, at krisearbejdet har 
en stor e�ekt, selv om den hjælp, 
der sættes i værk, er simpel i for-
hold til langvarig psykiatrisk be-
handling.

Debrie�nger foregår i gruppen 
og giver et samlet billede af, hvad 
der er sket. Den skal helst �nde 
sted efter to døgn, for soldaterne 
har i første omgang behov for at 
være sammen med deres gruppe. 
Mange er i chok, så de har brug 
for at falde til ro, få noget at spi-
se og måske få sovet lidt.
- Her kan gruppen virkelig hjæl-
pe hinanden, og vi psykologer 
skal helst holde os på sidelinjen. 
Soldaterne har en ordentlighed 

overfor hinanden rent menne-
skeligt, og de hjælper hinanden 
og passer på hinanden. Alle gør 
deres bedste.

Klinik i krigszone
Krisepsykologerne er typisk af 
sted i 14 dage, og mens de er i 
missionsområdet, bruger de me-
get tid på at tale med soldaterne 
og gøre sig synlige. Det kan væ-
re over en kop ka�e på ku�en el-
ler under måltider. Men de åbner 
også en lille klinik, hvor soldater-
ne kan komme forbi.
- Vi oplever, at mange soldater 
skriver deres fulde navn på vo-
res liste over besøgende. De er 
ikke forskrækkede over at give 
sig til kende, for det med at mø-
des med psykologen er gået fra 
at være en diskret handling til 
at foregå helt åbent.

Men det er ikke kun, når der er 
sket særlige hændelser, at krise-
psykologerne besøger missions-
området. De kommer også ud og 
a�older gruppesamtaler med al-
le undervejs i missionen.
- Så taler vi med dem om, hvad de 
skal indstille sig på, når de kom-
mer hjem. Vi tænker på det som 
en del af reintegrationen.

Med hjem i lommen
Jobbet som krisepsykolog i en 
krigszone adskiller sig væsent-
ligt fra andre psykolog-jobs. På 
hjemmefronten skal både Loui-
se og hendes familie være indstil-
let på, at hun kan blive sendt ud 
to timer før børnefødselsdagen 
eller op til jul. Det intense sam-
vær med kollegaen er også ganske 
særligt for hendes job. Men det 

der gør størst indtryk på hende, 
er mødet med soldaterne.
- Vi møder folk helt ude i felten, 
og man kan ikke komme tætte-
re på alvorlige kriser end her. Jeg 
ser udmattede og dybt chokerede 
unge soldater, og de fylder på en 
helt særlig måde, fordi jeg selv har 
børn i samme alder. Nogle gan-
ge har jeg lyst til at putte dem i 
lommen og tage dem med hjem.

De helt særlige forhold som 
Louise arbejder under, betyder 
også, at grænsen mellem menne-
sket Louise og hendes terapeuti-
ske rolle bliver udvisket. 
- Her kan det være en hjælp også 
at være et menneske og en mor. 
Jeg havde en samtale med en ung 
pige, der havde været udsat for 
nogle voldsomme oplevelser. Hun 
fortalte blandt andet om sin hest 
derhjemme, som hun savnede. 
Det kunne jeg godt sætte mig 
ind i, for to af mine børn er selv 
hestepiger.

Følger soldaterne hele vejen
Krisearbejdet i missionen er kun 
en del af arbejdet. Louise er og-
så med til at forberede soldater-
ne på udsendelsen, hvor de får 
en række værktøjer til at klare 
stresshåndtering og en lang ud-
sendelse.
- Jeg underviser dem i, hvordan 
de hjælper sig selv og hinanden 
bedst muligt. Nogle gange kan 
jeg godt være i tvivl, om jeg træn-
ger igennem, men jeg ved, at det 
har lagret sig, når soldaterne ude 
i missionerne fortæller, at de har 
brugt værktøjerne.

Når soldaterne kommer hjem, 
er det også Louise og hendes kolle-

ger, der står for deres reintegrati-
on. Der bliver a�oldt hjemkomst-
samtaler, oplæg og gruppesamta-
ler og fortalt om efterreaktioner. 
- Vi prøver at normalisere efter-
reaktionerne ved at få gruppen til 
at tale om dem, så de ikke føler sig 
alene. Når vi ser dem en måned 
senere og får dem til at huske til-
bage, kan de se, at der er sket en 
bevægelse. Og så tilbyder vi selv-
følgelig ekstra hjælp til dem, der 
har brug for det.

Også en personlig rejse
At være i en krigszone er ikke kun 
virkelighed for soldaterne. Louise 
har mærket deres grundvilkår på 
egen krop. Første gang Louise sad 
i en PMV i fuld udrustning, og lu-
gen blev lukket over hende, tænk-
te hun: ”Hvad har jeg dog gjort? 
Hvad er det, jeg byder min fami-
lie og �re børn?”. Men med sine 21 
udsendelser har jobbet som krise-
psykolog givet hende så store op-
levelser og faglige udfordringer, 
som hun ikke ville være foruden.

Hun har oplevet en nærhed 
med sine kollegaer, som de fær-
reste har prøvet, fordi de har stå-
et i så mange mærkelige situati-
oner sammen. Hun har været en 
del af soldaternes stærke fælles-
skab, og følt sig tættere på livet, 
fordi man er tættere på døden i 
krigszonerne.
- Når man sidder på Hescó en og 
ryger en smøg, mens man ser op i 
den smukke afghanske nattehim-
mel og er helt udmattet og træt ef-
ter mange og lange samtaler med 
voldsomme følelser på spil, så kan 
jeg godt tænke, at midt i al gruen 
er der også en skønhed. ■

KRISEHJÆLP 

Krisepsykolog Louise Arentz er sammen med en kollega klar til 
indenfor 48 timer at rykke ud i missionsområdet, når soldater dør 
eller bliver sårede. Et arbejde, hvor hun ikke kun bruger sin faglighed, 
men også inddrager sig selv som menneske.

Nogle gange 
har jeg lyst 
til at komme 
dem i lommen 
og tage dem 
med hjem

INTOPS-PSYKOLOGER
 

 
B eredskabet er på i alt 25  psykologer

13  psykologer tilknyttet INTO PS-sektionen 
varetager de �este opgaver før, under og efter 
soldaternes udsendelse

12 psykologer ved Militærpsykologisk Afdeling 
er dog også en del af beredskabet 

LOUISE HJORT ARENTZ 
 

 

U dsendt 21 gange –  19 til Afghanistan, 

1 gang til Abu Dhabi , 1 gang til L ibanon

Specialist i K linisk psykologi ( 2010)

K risepsykolog i Veterancentret siden 2007

B ørne-og ungepsykolog ( 2003 -2007 )

Autoriseret i 2005

U ddannet cand.pæd.psych ( 2003  )

Folkeskolelærer ( 198 6 -2003 )

SERIE: 

 
Psykologer 
i Forsvaret

Forsvarsavisen sætter fokus på de mange 
forskelligartede opgaver psykologer 
varetager i Forsvaret.  

Fra udvælgelse til Forsvarets uddannelser 
og behandling af psykiske efterreaktioner 
hos veteraner, til forskning i soldaternes 
psykiske helbred før, under og efter en 
udsendelse. 

Alle vigtige områder, som har til formål 
at støtte op om soldaternes arbejde.



15forskning/analyse

Farvel til terror? 
Krigen mod ISIS 

AF MALTE D. HENNINGSEN / FORSVARSAKADEMIET

Den første dansksproge-
de forskningsbaserede bog 

om krigen mod ISIS), under titlen Et Farvel 
til terror? Krigen mod ISIS 2014-2015, er 
på vej fra Forsvarsakademiet. Bogen er re-
digeret af Carsten Jensen fra Københavns 
Universitet og David Vestenskov fra For-
svarsakademiet, og nogle af de skarpeste 
hjerner på området har leveret bidrag. Bo-
gens forløber var en konference af samme 
navn, der blev a� oldt på Svanemøllens Ka-
serne 19. februar i år, og hovedparten af bi-
dragsyderne til bogen bidrog også med ind-
læg ved konferencen.

Bogen skal gøre det nemmere for os at 
forstå den krig, der udspiller sig mod ISIS 
(Islamisk stat i Irak og  Syrien) i disse da-
ge.  Bogen belyser spørgsmål som: Hvem er 
kon� iktens parter? Hvordan er ISIS opstå-
et? Hvordan agerer ISIS – både på slagmar-
ken, strukturelt og i medierne? Samt hvor-
dan bekæmper vi ISIS? 

Gennem et interview med en af bogens 
redaktører, konsulent ved Forsvarsakade-
miet David Vestenskov, har Forsvarsavi-
sen fået indblik i nogle af bogens hoved-
emner og temaer.

Hvordan er ISIS opstået? 
- ISIS blev skabt af de svagheder, der opstod 
ved siden af terrororganisationen, og særligt 
udviklingen i Irak og Syrien har haft afgø-
rende indvirkning på bevægelsens opståen. 
Den amerikanske invasion af Irak og den ef-
terfølgende håndtering af Irak fra USA’s og 
koalitionslandenes side har haft store kon-
sekvenser. Derudover havde man i Nur al 
Malikis regering fra 2006-14 en shiamus-
limsk-domineret regering i Baghdad, der 
ikke førte den kompromissøgende og in-
kluderende politik, som man fra Vestens 
side gerne havde set. Politikken medførte, 
at det sunnitiske mindretal i Irak er blevet 
marginaliseret i forhold til politisk og øko-
nomisk ind� ydelse. Borgerkrigen i Syrien 
og den manglende håndtering fra interna-
tional side er som sagt et andet vigtigt pa-
rameter, da store dele af civilbefolkningen 
har levet under katastrofale forhold siden 
2011. Fælles for begge lande er en civilbe-
folkning, der grundet deres situation ikke 

føler den store loyalitet overfor magthaver-
ne, og samtidig er yderst påvirkelige over-
for en hvilken som helst bevægelse, der kan 
tilbyde et alternativ til de nationale magt-
havere. Det er lykkes for ISIS nogle steder 
at fremstå som dette alternativ, og herigen-
nem har bevægelsen vokset sig stærkere.

Hvem er ISIS?
- Da man invaderede Irak, opløste man sam-
tidig den irakiske hær. Fra den ene dag til
den anden stod hele den tidligere hær uden 
arbejde og uden ind� ydelse. Nogle af de
ledende sunni-generaler fra Saddam Hus-
seins tid har siden da stræbt efter at få
ind� ydelse igen, og her viste ISIS sig som 
en attraktiv organisation at søge
ind� ydelse i. Også selv om de ikke nødven-
digvis deler de ekstremistiske holdninger, 
som vi kender fra ISIS. De selvsamme ge-
neraler har stået for store dele af ISIS mi-
litær strategi og operative planlægning. 
ISIS er derfor ikke ’bare’ en gruppe ekstre-
mister med våben. Det er en strømlinet or-
ganisation med særdeles erfarne militære 
ledere, der ved, hvordan man fører krig og 
koordinerer sine styrker e� ektivt. Selvom 
sunni-generalerne er loyale overfor ISIS, 
så kan deres tilhørsforhold sagtens ændre 
sig, hvis de ser mulighed for større ind� y-
delse andre steder.

I bogens indledning står der; ”ISIS 
etablerer sig som de facto stat”, hvad 
skal man lægge i det? 
- Det betyder, at ISIS bedriver noget, der 
minder om statslig myndighed inden for de 
territorier, de kontrollerer. ISIS-kontrolle-
rede territorier har fx eget politi, retsprak-
sis, transportsystem og man opstiller nogle 
normer for, hvordan folk skal leve, ligesom 
enhver anden stat ville gøre det. Derfor kal-
der vi det i bogen for en de facto stat, for-
di de reelt har etableret sig som noget, der  
ligner en stat. 

Kan ISIS bryde med den almene opfat-
telse af, hvordan landegrænser fastsæt-
tes?
- Det er i hvert fald det, som ISIS forsø-
ger. De forsøger at opbryde de statsgræn-
ser, som blev lavet efter 1. verdenskrig. I 
deres øjne, så blev ”rovet” delt mellem for-

skellige vestlige magter, og kunstige græn-
ser blev tegnet ned gennem Mellemøsten. 
Grænser, der delte folk på etnicitet, og den 
grænsedeling skal efter ISIS’ mening ikke 
respekteres. ISIS har tilegnet sig territori-
er på tværs af den syriske og irakiske græn-
se og samlet det i det selvudråbte kalifat, 
og på den måde har den udvisket nogle af 
de grænser, der blev tegnet af Vesten. Jeg 
tror dog ikke, at det gør op med, hvad vi i 
Vesten vil betegne som en stat. Det er afgø-
rende for statsbetegnelsen, at en stat skal 
anerkendes af andre stater, hvilket ikke 
er tilfældet med ISIS. I den sammenhæng 
bliver den nok mere kaldt Islamisk Stat af 
nød end af lyst. Derfor er der også mange, 
der afviger fra at bruge den betegnelse, da 
det giver bevægelsen legitimitet, at vi kal-
der det en stat. Vi opfatter ikke ISISsom en 
stat men som en terrorbevægelse, som har 
tilegnet sig nogle territorier. 

Hvordan skal man tolke; ”ISIS har en 
robusthed, der ikke bør undervurderes”, 
som I skriver i bogen?  
- ISIS har formået at etablere sig indenfor 
nogle territorier med nogle institutioner, 
der har statslig karakter, og det er en ro-
busthed, man ikke har set blandt andre ter-
rorbevægelser. For andre terrorbevægelser 
har det været hit-and-run taktikken. Altså 
udføre et angreb eller et attentat og så gem-
mer man sig efterfølgende blandt befolk-
ningen. Med ISIS er det anderledes. Den 
går ud og erklærer kontrol med territori-
er  og gør meget for at fastholde dem. Og 
det har indtil videre ikke lykkedes det in-
ternationale samfund at fravriste ISIS en 
række af disse områder. Selvom bevægel-
sen har lidt nederlag nogle steder, så har 
den stadig kontrol med det, som den be-
tegner  som kalifatets hovedstad, Raqqa, 
samt Iraks næststørste by Mosul. At kun-
ne fastholde kontrollen med så store byer 
er en robusthed, som man ikke har set tid-
ligere blandt terrorbevægelser. 

Hvordan adskiller ISIS’ mediestrategi sig 
fra andre terrorbevægelser? 
- ISIS er den første terrorbevægelse, der har 
brugt en aktiv mediestrategi og har haft 
overhånden i forhold til det internationale 
samfund.  Strategien har fokuseret sig om-

kring de sociale medier, heriblandt Twit-
ter, som er blevet anvendt særdeles e� ek-
tivt. En strategi som tyder på, at ISIS har 
både know-how og forholdsvis store økono-
miske resurser. ISIS udviklede fx en app, 
som var i stand til at sende titusindvis af 
tweets ud hver dag, og endvidere formåe-
de disse folk at overtage nogle af de mere 
kendte hashtags, som fx VM i Brasilien. Så 
når folk søgte på VM i Brasilien, så kom de 
ind på sider med ISIS-propaganda. ISIS le-
verer også højkvalitets propaganda¤ lm og 
et engelsksproget magasin, som  er direkte 
henvendt til sympatisører i Vesten. Bruta-
liteten er i centrum, da de vestlige medier 
”bider på krogen”, når det bliver rigtig bru-
talt, og det er lidt af en ond cirkel. 
- Mediestrategien har to formål: Den skal 
skabe frygt hos ¥ enderne, og den skal re-
kruttere foreign-¤ ghters. Stilen man har 
lagt er: jo mere brutalt, des bedre. I forhold 
til rekrutteringen så drejer det sig simpelt-
hen om at få fat i dem, der er mest bruta-
le. En af grundene til, at ISIS kunne indta-
ge Mosul var måske også, at de havde lagt 
et skræmmebillede ud inden angrebet på 
byen, således at den irakiske hær frygte-
de dem, inden de overhovedet havde mødt 
dem på slagmarken. 

Er det muligt at � nde en diplomatisk 
løsning med ISIS?
- Der ¤ ndes selvfølgelig fortilfælde for, at 
man har forhandlet med terrorbevægelser, 
men så vil man normalt give dem en anden 
label, inden man forhandler med dem. For 
per de¤ nition forhandler man ikke med ter-
rorister. Så længe vi giver ISIS det label, for-
handler vi ikke med den. Der bliver dog la-
vet studehandler rundt omkring. Et eksem-
pel på det er oliehandlen. Den olie som ISIS 
råder over, bliver afsat på det sorte marked. 
Deciderede fredsforhandlinger med ISIS ser 
jeg slet ikke som en mulighed på nuværen-
de tidspunkt, hvilket yderligere forstærkes 
af den selvforståelse, ISIS selv har bygget 
op. Den  er absolut ikke forhandlingsvenlig. 
Derfor vil bevægelsen have store betænke-
ligheder ved at forhandle med nogen af frygt 
for at miste legitimitet i forhold til den hi-
storie, bevægelsen har – og sandsynligvis 
fortsat vil – fortælle. ■

UDGIVELSE

Hvordan er ISIS opstået? Hvordan agerer ISIS – 
både på slagmarken, strukturelt og i medierne? Samt 
hvordan bekæmper vi ISIS. En af redaktørerne bag en 
ny bog forklarer. 

CASE

OPERATION INHERENT RESOLVE
 

 
- Siden oktober 2014  har den amerikansk-
ledede koalition til bekæmpelse af I S gået 
under navnet ” Operation I nherent R esolve”  
( OI R ) . OI R , der er koordineret af U SA, har 
to ” ben” . 
De vestlige styrker ( heriblandt danske)  opererer 
i I rak under amerikanske ledelse, mens en 
amerikanskledet koalition med de arabiske 
lande opererer i det nordlige Syrien.

IS, ISIL, ISIL, DAESH?
 

 
B etegnelserne  I S ( I slamisk Stat)  og I SI S ( I slamisk stat i I rak 
og Syrien)  er ofte at fi nde i de danske medier. Forsvaret bruger 
nu forkortelsen I SI L  ( I slamic State of I raq  and the L evant) . 
Det er den offi cielle betegnelse på den terrorbevægelse, vi er 
med til at bekæmpe i I rak, og den bruges både i Forsvaret og 
af regeringen. Amerikanerne og franskmændene bruger  for i 
endnu højere grad at tage afstand fra ordet ” stat”  den arabiske 
forkortelse DAESH ( al-Daw la al-I slamiya al-I raq  al-Sham)  
som i øvrigt lyder som det arabiske ord Daes ( undertrykker) .

BOGLANCERING STREAMES LIVE
 

 
Et Farvel til terror ?  Krigen mod I SI S 2014 -2015  lanceres den 3. 
september med oplæg af Steffen Gram ( DR ) , Charlotte Flindt Pedersen 
( Det U denrigspolitiske Selskab) , Deniz  Serinci ( J ournalist, historiker 
og forfatter)  og N aser Khader ( MF for Det Konservative Folkeparti) . 
B oglanceringen streames live på w w w .forsvaret.tv, og kan ses efterfølgende 
på Forsvarsakademiets Y outube-kanal R oyal Danish Defence College.
Et Farvel til terror?  Krigen mod I SI S 2014 -2015  kan dow nloades som 
e-bog på I tunes eller Google B ooks, eller bestilles i hardcopy på w w w .
FAK.dk/ publikationer

Carsten Jensen 
COMER (Copenhagen Middle East 
Research Programme)

David Vestenskov 
Forsvarsakademiet



AF SOFIE CHRISTIANE MAAGAARD JENSEN / FMI 

Den 4. juni 2015 i Palmdale, Cali-
fornien, USA, blev sløret løftet for 

et helt nyt type ubemandet luftfartøj baseret på det 
NATO-udviklede system, Alliance Ground Surveil-
lance (AGS). Nyskabelsen er den første af i alt fem 
droner, der vil blive bygget af det amerikanske �r-
ma Northrop Grumman ud fra Global Hawk-model-
len. Fem droner er nødvendigt, for konstant at kun-
ne have en i luften, så man kan overvåge landjorden 
24/7. På den måde vil NATO kunne overvåge even-
tuelle kon�iktzoner i døgndrift og indsamle infor-
mationer af hvad der sker på landjorden. 

30 timer �yvetid
Dronen, eller UAV’en (Unmanned Aerial Vehicle) 
som er den tekniske betegnelse, kan �yve op til 30 
timer ad gangen og vil under hele �yvetiden være i 

stand til at producere billeder af landjorden. Den er 
udstyret med intelligence, surveillance og recon-
naissance-kapaciteter (ISR), et system der vil give 
NATO et omfattende billeder af situationen på land-
jorden. Dronen vil derfor være et værdifuldt mate-
rielt bidrag i fremtidige NATOmissioner i form af 
beskyttelse af tropper og den civile befolkning på 
landjorden, såvel som overvågning i form af græn-
sekontrol, maritim sikkerhed, bekæmpelse af terro-
risme, crisis management og humanitær assistan-
ce i forbindelse med naturkatastrofer.

15 NATO-lande
AGS systemet er udviklet gennem et samarbejde mel-
lem 15 af NATOs allierede lande: Bulgarien, Tjek-
kiet, Danmark, Estland, Tyskland, Italien, Litau-
en, Letland, Luxembourg, Norge, Polen, Rumæni-
en, Slovakiet og USA. Systemet forventes at kunne 
være klar til operationel brug i 2017-2018. ■
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NATOS NYE 
SUPERDRONE 
STÅR KLAR

TEKNOLOG

Til sommer vil den før-
ste af fem nye NATOdro-
ner være klar til sin første 
�yvning. Dronerne vil væ-
re udstyret med et såkaldt 
AGS system, gør det muligt 
at kunne udføre døgndrifts 
overvågning over eventuel-
le kon�iktzoner. 

AGS 
Al l i a n c e  G r o u n d  Su r v e i l l a n c e .
NATO-u d v i k l e t  p r o g r a m  t i l  
a t  k u n n e  f o r e t a g e  l u f t b å r e n  
o v e r v å g n i n g  a f  j o r d e n .  

Global Hawk  
U AV  ( U n m a n n e d  Ae r i a l  
V e h i c l e )  p r o d u c e r e t  a f  d e n  
a m e r i k a n s k e  v i r k s o m h e d  
No r t h r o p  G r u m m a n .  

ISR
In t e l l i g e n c e ,  s u r v e i l l a n c e  o g  
r e c o n n a i s s a n c e .  Sy s t e m  s o m  
g i v e r  NATO e t  o m f a t t e n d e  
b i l l e d e  a f  s i t u a t i o n e n  p å  
l a n d j o r d e n .  

JISR
J o i n t  In t e l l i g e n c e ,  Su r v e i l -
l a n c e  a n d  Re c o n n a i s s a n c e  
( e l l e r  J o i n t  ISR)
Sa m l e r  i n f o r m a t i o n  p å  t v æ r s  
a f  d i v e r s e  k a p a c i t e t e r  s o m  f x  
AG S o g  NATO AW ACS.
 
NAGSMO
NATO AG S Ma n a g e m e n t  
Or g a n i s a t i o n .  De t  a g e n t u r  
i n d e n  f o r  NATO d e r  d r i v e r  
AG S-p r o g r a m m e t .
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HERCULES 
I FLYVENDE 
BOG-FORM
På � agdagen den 5. september udkommer godt 40 nye kapitler i 
historien om transport� yet C-130, Hercules, og dets tid i Flyvevåbnet. 
En pensioneret fotograf og en F-16 pilot står bag bogprojektet – og der er 
� ere bøger på vej.
AF  THORBJØRN FORSBERG / VFK

I næsten 40 år 
var jeg med på 

opgaver og ture for Flyvevåbnet 
for at dokumentere, fotografere 
og samle historier. Det er en for-
nøjelse fortsat at have relationer 
til det Flyvevåben, som jeg holder 
så meget af, og have samvær med 
mennesker, jeg respekterer højt.

Sådan skriver Henning Kri-
stensen – også kendt som Foto-
Henning – i sin nye bog, Hercu-
les – Oplevelser På Danske Vin-
ger. Bogen er kommet til verden i 
samarbejde med et væld af skri-
benter og med F-16 pilot Thomas 
”MET” Kristensen som den pri-
mære samarbejdspartner. 

Det er ikke første gang, de to 
arbejder sammen om et bogpro-
jekt: I 2011 udgav de bogen F-16 
– Oplevelser På Danske Vinger, 
som � k pæne anmeldelser og er 
solgt i næsten 7000 eksempla-
rer. Begge bøger er sat sammen 

af et væld af bidrag fra forskel-
lige skribenter, som har leveret 
uden vederlag. Alle honorarer og 
et eventuelt overskud går ubeskå-
ret til Soldaterlegatet – sådan er 
det med alle seriens bøger. 

Pensionisten og piloten
Bogprojekterne har kun kunnet 
realiseres på grund af utallige 
timers frivilligt arbejde af de to 
energiske herrer. Deres tætte ven-
skab begyndte for alvor at slå rød-
der i oktober 1997, da MET invi-
terede Henning Kristensen med 
på en bagsædetur i et F-16 � y. Det 
havde fotografen prøvet før, men 
han var aldrig blevet involveret i 
hele processen med brie� nger og 
planlægning, som MET gav ham 
mulighed for. 
- Fra den første gang  jeg � øj med 
ham i F-16 til nu, har vi været rig-
tig nære venner, og det er et ven-
skab, der betyder meget for mig, 
fastslår Henning Kristensen, som 
gik på pension som oversergent 

i 2010. Han var allerede uddan-
net fotograf inden sin værne-
pligt, og derfor kom han til Fly-
vevåbnets Fototjeneste efter sin 
rekruttid. Det var i 1971. Efter 39 
år i Forsvaret endte han sin kar-
riere bag hegnet som leder af Fly-
vevåbnets Fototjeneste på Flyve-
station Aalborg.

Flere bøger på vej
Henning Kristensen og MET er 
allerede i gang med deres tred-
je bog sammen. Konceptet er 
det samme som de foregående, 
men den næste skal dreje sig om 
EH101-helikopteren. På tegne-
brættet er også en bog om Lynx-
helikopterens liv i Søværnet og 
senere i Flyvevåbnet.
- Hele vejen rundt er vi blevet 
mødt af en vanvittig velvilje fra 
Flyvevåbnets øverste chefer og 
ned til manuelt niveau. Når jeg 
har været ude med besætninger 
i forbindelse med den nyeste bog, 
så har det givet rigtig meget ba-

re at sidde og snakke, efter at da-
gens opgaver er udført, forklarer 
Henning Kristensen.

Særligt én oplevelse står stærkt 
i erindringen for fotografen, som 
har været på Grønland en del 
gange i forbindelse med sit job:
- Jeg � k lov at tage billeder af PI-
TUFIK-øvelsen, hvor man sover 
på indlandsisen. Da vi skulle for-
lade stedet, ville jeg sige et sidste 
farvel til det storslåede land, hvor 
jeg nok aldrig mere kommer op. 
Og det kunne piloten – som lede-
de holdet, og som jeg kendte i for-
vejen – godt se, så han sagde til 
mig, at jeg bare kunne blive til-
bage og tage mig god tid til at si-
ge farvel, de skulle nok vente på 
mig. Jeg var så rørt over det. Det 
var en storslået gestus.

Hercules – Oplevelser På Dan-
ske Vinger udkommer den 5. sep-
tember 2015 på forlaget People’s 
Press. Den kan købes hos bog-
handlere såvel online som i den 
virkelige verden.■

FAKTA
 

  Fællesejet drone 
AG S-systemet er som noget helt 
ejet af NATO. Som regel er det 
medlemslandenes egne F-16� y, 
H ercules-maskiner og andet materiel, 
der anvendes under NATOs operationer, 
men de nye droner vil som det første 
materiel være fælleseje i NATO. 
  
Samtlige allierede landes industrier har 
haft en væsentlig rolle i udviklingen 
af AG S-systemet og dets kapabiliteter 
enten med � nansielle bidrag eller med 
national overvågnings systemer, der vil 
blive gjort tilgængelige for NATO. 

Når AG S-systemet er klar til operationel 
brug, vil Frankrig og Storbritannien 
underskrive en M emorandum of 
U nderstanding ( M OU )  med The Supreme 
Allied Commander Europe ( SACEU R) , 
den øverstkommanderende for NATOs 
styrker i Europa, der vil sætte rammerne 
for, hvilken karakter deres bidrag til 
alliancen vil tage. 

   Styres fra Italien
AG S operative base, som vil fungere 
både som NATO J oint Intelligence, 
Surveillance and Reconnaissance base 
( J ISR)  og som datahåndterings- og 
trænings center, vil være i Sigonella 
Air B ase i Italien. Det betyder, at det 
kun er fra Sigonella, man ville kunne 
styre dronerne. Der vil dog være 
udstationeret mobile enheder, som 
bl.a. Dansk Industri har været med til at 
udvikle, der kan indsamle og analysere 
det data, som dronerne indsamler. På 
denne måde er dronernes information 
ikke udelukkende begrænset til basen 
i Sigonella, men kan deles mellem alle 
NATO medlemslande.

  Danmarks rolle 
Danmark var i 2008 et af de første 
lande, der tilsluttede sig projektet, men 
i 2010 meldte Danmark sig ud for at 
spare penge. Ved et topmøde i Chicago 
i maj 2012 blev det annonceret, at 
Danmark skulle genindtræde i projektet 
i forbindelse med H elle Thorning-
Schmidts ambition om at gøre Danmark 
til et ” kerneland”  i militæralliancen i 
NATO.

Nu syv år efter projektets start er den 
første af de fem droner snart klar til at 
foretage sin første � yvning. I forbindelse 
med Danmarks medvirken i projektet er 
der udpeget ni danske militærfolk, der 
skal være med til at stå for driften af de 
fem maskiner.

Vingefang: 
Længde:  
Vægt:  
Tophastighed: 
Radius:

39.8 m
14.5 m

6,781 kg
575 km/t

16,113 km

Foto-Henning og MET taler sammen efter en just overstået tur i F-16 Fighting 
Falcon. Foto: Regina Melgaard.

FOTO-HENNINGS 
FOTOUDSTYR:

 Canon EOS 7D

 Tre gode objektiver:  10-22 mm, 
    24-105 mm og 70-200 mm

 Skyder billederne i RAW  
    og fremstiller dem i Dx O

FOTO-HENNINGS 
YNDLINGSKAMERA

 H asselblad med dias-� lm pga. kvaliteten 
    og farvemætningen. Et H asselblad-kamera 
    har ikke lysmåler eller auto-fokus, og dias-� lm    
    har ingen eksponeringstolerance.

 H enning Kristensen betegner det som ” en slags
    eksamen, hver gang man bruger kameraet.”

FOTO-HENNINGS 
FOTO-RÅD:

 TÆ NK:  H vad vil du fortælle med billedet?

 KOM PONER:  Overvej beskæring, det gyldne snit 
    og hvordan din  komposition bedst kan fortælle historien.

 EKSPONER:  Indstil lukketid, blænde og ISO 
    –  og husk at fokusere!

BOGUDGIVELSE

virkelige verden.■
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AF FORSVARSMINISTERIETS REGNSKABSSTYRELSE  

Forsvarsministe-
riets Regnskabs-

styrelse (FRS) har gennem de 
senere år gjort sig gode erfarin-
ger med at omlægge kurser, så 
de kan gennemføres elektronisk 
– det såkaldte e-læring. Styrel-
sen har derfor valgt at priorite-
re området og udvide antallet af 
tilgængelige kurser.
- Der er en lang række forde-
le ved anvendelse af e-lærings-
kurser frem for kurser med fy-
sisk tilstedeværelse, fortæller 

chefen for forvaltningssektio-
nen ved FRS, Jesper Jungclaus. 
Han forklarer, at de enkelte myn-
digheder sparer ressourcer ved, 
at kursister og instruktører ik-
ke skal på tjenesterejser for at 
gennemføre kurserne. Samtidig 
bliver den enkelte kursist mere 
� eksibel i forhold til at gennem-
føre kurset, fordi tempoet kan 
tilpasses den øvrige tjeneste. 
- Det er blandt andet derfor, at 
FRS fortsat arbejder med om-
lægning af kurser til e-læring i 
det omfang, de enkelte kurser 
egner sig til det. De kan enten 

blive til rene elektroniske kur-
ser eller en del af blended lear-
ning-princippet, hvor der både 
er en e-læringsdel og en tilstede-
værelsesdel. Her vil sidstnævn-
te dog være reduceret markant 
i forhold til tidligere, fortæller 
Jesper Jungclaus. 
- Blended learning er især brug-
bart ved de kurser, hvor dialog 
og holdningsmæssige drøftelser 
mellem kursusdeltagerne giver 
en dynamik på kurset, der ikke 
kan genskabes elektronisk, for-
klarer han.■

E-LÆRING

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse har fået gode 
erfaringer med helt eller delvist at omlægge kurser til 
e-læring. Nu er økonomikurser også kommet med på 
paletten.

AF MARTIN FINNEDAL /  V FK  

Mange 
le der e 

er ifølge HR-erfaringer lidt 
usikre, første gang de skal 
igennem en evaluering. Men 
det bliver ikke desto mindre en 
realitet, når samtlige Forsvarets 
ledere med personaleansvar – 
såvel civile som militære – fra 
oktober 2015 skal vurderes af 
både medarbejdere og foresatte. 
Chef for Strategisk HR i For-
svarsministeriet, oberst Peter 
Wass, er formand for den sty-
regruppe, der har arbejdet med 
at indføre ledelsesevaluering i 
Forsvaret. Og han er fuldt ud 
opmærksom på, at det kan væ-
re en grænseoverskridende af-
fære. For tænk engang at skul-
le bedømmes af en medarbej-
der. Men erfaringen taler for, 
at de � este ender med at være 
glade for den ret unikke mulig-
hed for input.
- Det kan godt føles lidt usik-
kert første gang, men jeg har 
selv prøvet det � ere gange, og 
jeg har brugt evalueringen til 

at få øje på, hvad jeg kan gøre 
bedre, og hvad mine medarbej-
dere synes om min ledelsesstil, 
siger Peter Wass.

Når ledelsesevaluering nu ind-
føres i hele Forsvaret, er formålet 
da også at udvikle bedre ledelse. 
Det er en del af HR-strategien, 
der blev aftalt i forbindelse med 
indeværende forsvarsforlig. For-
skellige former for ledelseseva-
luering har dog allerede været i 
brug i blandt andet Flyvevåbnet 
og i departementet. Det er hen-
sigten, at ledelsesevaluering i 
lighed med resten af HR-stra-
tegien skal anvendes i hele mi-
nisterområdet, men det er ble-
vet besluttet at begynde med den 
del af ministerområdet, som tid-
ligere var Forsvarskommando-
ens myndighedsområde.

Svar via spørgeskema
Evalueringen foregår ved, at le-
derens medarbejdere, lederens 
foresatte og lederen selv modta-
ger et spørgeskema via Forsvars-
ministeriets Arbejdsmiljødata-
base (FAD), som man kender det 
fra arbejdspladsvurderingerne. 

Spørgeskemaet er udarbejdet af 
Forsvarsakademiet og bygget op 
om Forsvarets ledelsesgrundlag 
og FOKUS-kompetencerne. Det 
består af 41 spørgsmål og tager 
10-15 minutter at besvare. 
Ud fra de besvarede spørgeske-
maer genereres en rapport, som 
inddrages i den efterfølgende 
udviklingssamtale mellem lede-
ren og vedkommendes foresat-
te. Her drøfter man resultatet, 
og hvad der kan gøres, for at re-
sultatet af næste evaluering bli-
ver bedre. Mulige løsninger kan 
være kurser, sparring eller me-
re supervision. Udover at drøf-
te rapporten med sin chef skal 
lederen også i dialog med sine 
medarbejdere om resultatet. 
- Det er meget værdifuldt at få 
input fra sine medarbejdere om 
ens ledelsesudøvelse, og heldig-
vis er erfaringen den, at de � e-
ste får gode evalueringer, men 
der er altid mulighed for at gø-
re det bedre, siger Peter Wass. 

Der vil være konsekvenser
Ifølge chefen for Strategisk HR 
er udgangspunktet selvfølgelig 

den enkelte leders udvikling, 
men evalueringen vil også do-
kumentere eventuel dårlig ledel-
se. Det er et fåtal, der vil sidde 
tilbage med en rapport, som er 
meget dårlig, og som de vil have 
svært ved at � nde ud af, hvad de 
skal stille op med. Men det vil 
ske. Ikke for at genere nogen, 
men fordi Forsvaret i lighed 
med alle andre virksomheder 
og organisationer af hensyn til 
opgaveløsningen gør, hvad der 
er muligt for at forbedre ledel-
sesudøvelsen. 
- Alle spørger, om der vil være 
konsekvenser af – sat på spidsen 
– en markant dårlig evaluering 
og eventuelt � ere på hinanden 
følgende dårlige evalueringer. 
Og ja, det vil der. Specielt hvis 
vedkommende udviser manglen-
de interesse eller evne for at for-
bedre sig. Hvad der i givet fald 
så skal ske, er i sidste ende op 
til den enkeltes foresatte, un-
derstreger Peter Wass. 
Den første runde evaluering af 
samtlige Forsvarets ledere med 
personaleansvar skal være af-
sluttet senest i juni 2016.■

PERSONALEANSVAR

Fra oktober skal alle militære og civile ledere med personaleansvar 
evalueres af deres medarbejdere, nærmeste foresatte – og sig selv. 

EVALUERING SKAL 
GIVE BEDRE LEDERE  

ØKONOMIKURSER 
– NU SOM E-LÆRING 

FAKTA
 

FR S har omlagt følgende kurser til blended learning:

DEMARS 901 afvikles fremadrettet kun som fjer-
nundervisning. Kurset suppleres 1-2 gange årligt 
med w orkshops.

DEMARS 905 og 920 afvikles med en forudsæt-
ningsskabende e-læringsdel og en tilstedeværelses-
del. E-læringsdelen af kurset skal være gennemført, 
inden man kan indtræde på tilstedeværelsesdelen. 

For DEMAR S 9 20 betyder omlægningen, at kurset 
reduceres til en enkelt dag på tilstedeværelsesdelen.

Tilmelding til kurserne sker fortsat gennem arran-
gementsstyring i DeMars, da kursuslederen udta-
ger de kursister, der opfylder kvalifi kations-kravene 

for kurserne i prioriteret rækkefølge. 

For DEMAR S 9 05  og 9 20 vil dette ske 14  dage før 

indtrædelse på tilstedeværelsesdelen.Du kan læse 

mere om Forsvarsministeriets R egnskabsstyrelses 

uddannelser på FR S’  hjemmeside på FI I N .

FAKTA
 

• • Som led i HR-Strategien implementeres i perioden 
oktober 2015  til juni 2016 ledelsesevaluering for le-
dere med personaleansvar i de myndigheder og sty-
relser, der tidligere lå under Forsvarskommandoens 
myndighedsområde. Det vil sige V ærnsfælles For-
svarskommando, Forsvarsministeriets Personale-
styrelse, Forsvarsministeriets Materiel- og I ndkøbs-
styrelse, Forsvarsministeriets R egnskabsstyrelse og 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. 

• Evalueringen skal fremadrettet gennemføres hvert 

tredje år. 

• Evalueringen tager udgangspunkt i et spørgeskema, 
der besvares af medarbejdere, lederens nærmeste 

foresatte og af lederen selv. 
• Når spørgeskemaundersøgelsen er afsluttet, 
genereres en rapport til lederen. 

• Af hensyn til anonymitet genereres der ingen rapport 
ved færre end fem medarbejderes besvarelser. 
Dette gælder dog ikke, hvis det er personer med 
ledelsesansvar. Her generes en rapport uanset 
antallet af besvarelser. 

• Senest otte uger efter evalueringen er afsluttet, 
skal lederen til en FOKU S udviklingssamtale, hvor 
resultatet af evalueringen indgår. Endvidere skal den 
evaluerede leder gennemføre en opfølgende dialog 
med sine medarbejdere om resultatet af evalueringen. 

Chef for Strategisk HR i Forsvarsministeriet, 
Peter Wass. Foto: Trine Axelholm

arbejdspladsen

FOTO:  SA R A SK Y T TE

DEMARS 901, B udgetregistrering i DeMars, CO

DEMARS 905, Grundlæggende økonomi i Forsvaret

DEMARS 920, Ø konomisk disponent
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AF FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE 

Når Forsvarets 
Rekruttering 

markedsfører job og uddannelser i 
Forsvaret, spiller ambassadørord-
ningen en stor rolle. Ambassadører-
ne er personer, der selv er i gang med 
en uddannelse eller arbejde i Forsva-
ret, og som har sagt ja til frivilligt at 
være det gode eksempel i markeds-
føringen. Og det er en vigtig opgave 
at møde de unge i øjenhøjde og over-
raske positivt: - Forsvarets oplevel-
se af sig selv ligner ikke helt det bil-
lede, de unge ser. Undersøgelser af-

slører, at en del unge ser Forsvaret 
som et levn fra fortiden med et tungt 
hierarki og ansættelse på livstid, si-
ger Gitte Colding fra Forsvarets Re-
kruttering og fortsætter: - Fordom-
mene smelter til gengæld hurtigt, 
når de unge møder Forsvaret ’live’ 
på messer eller ved arrangementer. 

Ambassadørerne oplever da også, 
at de bidrager med noget unikt: - 
Forsvaret adskiller sig fra en lang 
række civile arbejdspladser, og 
derfor er det naturligt, at man 
kan have mange spørgsmål før en 
ansættelse eller uddannelsesstart. 
Det kan være svært at �nde ud af, 

hvor man skal få besvaret disse 
spørgsmål, men det synes jeg, at 
ambassadørerne kan være med til, 
siger Trine Hainer Madsen, der er 
Kontakt- og Velfærdsbefalingsmand 
ved OPLOG Korsør.

Og �ere giver udtryk for, at det 
absolut er umagen værd: - Personligt 
synes jeg, vi gør en rigtig stor forskel, 
da vi er med til at give de unge et bedre 
overblik af Forsvaret, og de mange 
forskellige aspekter der er i at være 
soldat. Vi danner grundstenene for 
de unge, som har svært ved at se sig 
selv i uniform siger Arash Mansouri, 
der er sergent i Air Control Wing. ■

AF FORSVARSMINISTERIETS REGNSKABSSTYRELSE  

Fra uge 36 bliver kam-
pagnen udrullet i lan-

dets Driftsområder og Beredskabs-
centre. Kampagnen indeholder både 
plakater og informationsmateria-
le, om hvorfor og hvordan medar-
bejderne kan sikre at papir, pap og 
metal kildesorteres så genanven-
delsen øges.

I 2014 viste en containersortering 

af småt brændbart a�ald, at næsten 
halvdelen kunne have været genan-
vendt frem for at gå til forbrænding. 
Forsvarsministeriets Ejendomssty-
relse sætter fokus på genanvendel-
se, både fordi det er godt for miljøet, 
men også fordi der er penge at spare 
når a�ald genanvendes i stedet for 
at gå til forbrænding. 
Kampagnen er led i Forsvarsmi-
nisteriets miljø- og naturstrategi 
2012-2015, der har som mål at 65% 

af det a�ald der produceres af For-
svarsministeriets myndigheder skal 
genanvendes. 
I løbet af kampagneperioden, der 
strækker sig fra uge 36 til uge 45, 
kan alle medarbejdere deltage i 
konkurrencen om at vinde en af i 
alt ni store lagkager. Tilmelding til 
konkurrencen �ndes på facebook.
com/ramrigtigt, hvor der også �n-
des yderligere informationer om 
kampagnen og a�aldssortering. ■

REKRUTERING

MILJØ

Mange unge ser Forsvaret som et sted 
med tungt hierarki og ansættelse på 
livstid. Forsvarets Ambassadørhold 
er med til at skyde fordomme ned.

Under sloganet “Ram rigtigt!” iværksætter Forsvars-
ministeriet Ejendomsstyrelse en landsdækkende 
kampagne, der skal øge kildesorteringen af pap, papir 
og metal blandt medarbejderne ved Forsvarsministeriets 
myndighedsområde.

FORSVARETS 
ANSIGTER 
UDADTIL  

NY KAMPAGNE FOR 
AFFALDSSORTERING 

En ambassadør skal bruge ca. 5  dage om året på opgaven. 

Ordningen er frivillig og Forsvarets rekruttering afholder de direkte 

relaterede omkostninger.

Der er planlagt en Ambassadørdag og et Kick off-møde i efteråret, så er 

Ambassadørordningen noget for dig, kan du læse mere og tilmelde dig på 

forsvarsambassadør.dk  

LEDIGE LEGATER
 

Af følgende legater er et antal legatportioner ledige:

Fælleslegatet for hærens befalingsmænd og deres slægt

Generalmajor von Ohmes Legat

Hofråd David Amsel Meyers Legat

Kaptajn Harald Balduin Julius Reinwald og hustru 
Laura Sophie Margrethe Reinwald, født Langkildes Legat

Kaptajn, Kgl. Hofvinhandler Lorentz Christian Petersens Legat 
for of�cersdøtre og of�cersenker

Kommandørinde Olivia Rothe, født Kirsteins og tidligere afdøde 
ægtefælle kommandør Andreas Bjørn Rothe’s Legat

Kontorchef i Marineministeriet Thomas Frederik Leopold Brun Cold 
og hustru Elise Margrethe Armgaard Cold, født Svendsens Legat

Oberst Franz Wilhelm Albrecht von Schnitters Legat for of�cersdøtre

Oberstløjtnant Steinmanns Legat

Søværnets Fælleslegat

Ø nsker du at søge et legat, skal du bruge ansøgningsskemaerne, som 

du finder på HR -portalen på internettet:  w w w .medarbejder.forsvaret.dk. 

B rug søgeordet ’ L edige legater’  eller klik på linket under ’ Aktuelt’ . 

Du kan også henvende dig til kaptajn Christian Aarhus på tlf. 728 19 107. 

Du skal sende din ansøgning med brevpost til:  

Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Lautruphøj 8 
2750 Ballerup
Att. BDKOOR Legater    

Ansøgninger skal være FPS i hænde senest 15 . oktober 2015 .

Forsvarets ambassadører deltager bl.a. på uddannelsesmesser som her i Bella Centret tidligere på året. Foto: Forsvaret



20

AF FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE 

I år er der for 
første gang re-

krutteret til Forsvarets o
cers-
uddannelser fra et nyt segment, 
nemlig bachelor- og professions-

bacheloruddannede. 63 er opta-
get på uddannelserne og de før-
ste startede 3. august.
- På nær til en enkelt uddannelse 
modtog vi �ere ansøgninger og 
havde �ere kandidater til afprøv-
ning, end vores målsætning, og det 

er naturligvis tilfredsstillende, si-
ger kaptajn Brian Begemann Jørgs-
holm fra Forsvarets Rekruttering. 
Og begejstringen spores også hos 
de nye kadetter på Hærens Ser-
gentskole, der går på med krum 
hals: ’Vi kan lige så godt vænne os 

til det allerede fra start. Vi starter 
lige på og hårdt og derfra bygger vi 
det op’. Der er også rosende ord til 
instruktørerne: ’De prøver virkelig 
at passe på os, selvom det er stres-
sende. Samtidig med, at de passer 
på os, presser de os’. ■

Afprøvningsforløbet for optagelse til of-
�cersuddannelser er opdelt i to mo-
duler. Modul I indeholder fysiske test, 
kundskabsmæssige prøver og andre di-
gitale test samt et ansættelsesinter-
view  med en militær sagsbehandler.  
    Efter modul I bliver resultaterne vur-

deret af en militær sagsbehandler og en 
psykolog fra afprøvningssektionen, der 
vurderer egnethed til at gennemgå næ-

ste modul. Modul II indeholder en indivi-
duel planlægningsopgave, gruppeopgave, 
psykologinterview  samt helbredsunder-

søgelse. Pilotansøgere gennemgår des-

uden en �yvemedicinsk undersøgelse.

   Endelig vurdering af den enkelte an-
søgers egnethed sker på baggrund af en 
helhedsvurdering, hvor informationer lige 
fra selve ansøgningsskemaet, til resulta-
terne fra de enkelte dele i afprøvnings-

forløbet indgår. H elhedsvurderingen sker 
i en kommission, der består af en mili-
tær kommissionsformand, en psykolog 
fra Forsvarets Rekruttering og en mili-
tær repræsentant fra Forsvarsakademiet.
   Forsvarets Rekruttering gennemfører 
løbende opfølgning på uddannelserne, 
hvor formålet er at sikre, at de tests og 
pro�ler, der anvendes er tidssvarende og 
lever op til de fastsatte krav. ■

Internationale samarbejder og militære 
indsættelser stiller ofte krav om tolkning. 
Derfor udvider  Forsvarsakademiets 
Sprogofficerskorps med et antal militære 
tolke, der taler fransk, arabisk, somali, farsi 
(iransk) eller kinesisk (mandarin).
Vi vil derfor gerne i kontakt med nuværende 
og tidligere ansatte i både Forsvaret og 
Hjemmeværnet inkl. Reserven og de 
frivillige, der taler et af ovennævnte sprog. 

Kravene til dig lige nu:
Du skal allerede nu kunne tale sproget på 
et niveau, hvor du kan forstå og gengive 
indholdet af en lokal nyhedsudsendelse. Du 
skal endvidere kunne gennemføre en samtale 

på sproget. For eksempel om fordele og 
ulemper ved at besøge Danmark som turist 
– og ikke kun tale om vejret.

Vi forventer ikke, at dit militære ordforråd 
på sproget er særligt stort. Vi stiller heller 
ikke særlige krav til dine skrivefærdigheder, 
men det er ønskeligt, at du nogenlunde kan 
læse sproget.

Hvad kan du forvente:
Vi vil gennemføre en sprogscreening pr. telefon 
eller ved en test på Svanemøllens Kaserne. 
Dine kompetencer i sproget vil blive anført i  
vores systemet, sådan at vi eller Forsvarets 
Personeltjeneste, efter behov, kan kontakte 
dig og din (militære) chef med henblik på 

uddannelse og anvendelse af dig som tolk. 
Selve uddannelsen til tolk varer fra 3-5 uger 
og gennemføres som udgangspunkt først, 
når der er behov derfor.

 Om end vores efterlysning gælder alle 
i Forsvaret - og alle grader - vil vi gerne 
særligt opfordre personel af Reserven 
og Hjemmeværnets frivillige til at bringe 
deres sproglige ressourcer i spil. Bemærk, 
uddannelsen kan ikke sammenlignes med 
den to-årige uddannelse til sprogofficer.

Hvad skal du gør nu?
Skriv en mail eller brev til Forsvarsakademiets 
Institut for Sprog og Kultur, attention kaptajn 
Klavs Vedel. Angiv hvilket sprog du taler, og 

hvordan du har lært det, f.eks. i gymnasiet, 
ved ophold i landet, i familien m.v. Skriv 
også kort om dine militære uddannelser og 
evt. udsendelser. Opgiv din grad, adresse, 
telefonnummer, e-mailadresse, enhed du 
tilhører, og hvem din nærmeste chef er.

E-mail: fak-isk-op03@mil.dk. 

Har du spørgsmål kan du også ringe til 
Institut for Sprog og Kultur telefon på 
728 17671.

OFFICERSKOLER 
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KLAR TIL 
TAKE-OFF   
Efterårets elever til de nye 
o�cersuddannelser er fun-
det. Flere kandidater end for-
ventet blev indkaldt til afprøv-
ningsforløbet hos Forsvarets Re-
kruttering.

Taler du fransk, arabisk, somali, farsi (iransk) eller 
kinesisk (mandarin)? Og er du nuværende eller 
tidligere ansat i Forsvaret eller Hjemmeværnet, 
inkl. Reserven og de frivillige? 

FAKTA
 
 

 Sådan gik det ansøgerne 
Nedenstående tal er opgjort umiddelbart 

efter afprøvningens afslutning i juni 2 0 15:

Hæren: Ud af 2 0 2  ansøgere blev 13 0  

indkaldt til afprøvning. 10 2  gennemførte 

hele forløbet og ud af disse blev 4 9  fundet 

egnet til start. 3 5 er optaget på uddannelsen 

pr. 3 . august 2 0 15. 

Søværnet/Taktisk of�cer (TAK): Alle 4 8  

ansøgere blev indkaldt til afprøvning. 3 6  

gennemførte hele forløbet og ud af disse 

blev 18  fundet egnet til start. 15 er optaget 

på uddannelsen pr. 3 . august 2 0 15.

Søværnet/Våben- & Elektronteknik (VEO): 

Alle 13  ansøgere blev indkaldt til afprøvning 

og gennemførte hele forløbet. Ud af disse 

blev 7  fundet egnet til start. Alle 7  er optaget 

på uddannelsen pr. 3 . august 2 0 15. 

Flyvevåbnet/Kontrol & Varsling: Alle 3 0  

ansøgere blev indkaldt til afprøvning. 18  

gennemførte hele forløbet og ud af disse 

blev 6  fundet egnet til start. Alle 6  er optaget 

på uddannelsen pr. 3 . august 2 0 15. 

Flyvevåbnet/Pilot*: Alle 54 6  ansøgere blev 

indkaldt til afprøvning. 113  gennemførte hele 

afprøvningen og efter modul III ( FL Y MED)  

var der 2 9  egnede til start på uddannelsen. 

2 4  er optaget på uddannelsen, hhv. pr. 3 . 

aug. 2 0 15/ 17 . sep. /10 . dec. 

*  For pilotuddannelse har de grundlæggende 
adgangskrav ikke ændret sig i forhold til tidligere. Det 
vil sige, at ansøgere fortsat kan søge om optagelse 
på pilotuddannelsen med en gymnasial baggrund.

SÅDAN 
FOREGÅR 
AFPRØVNINGEN

ANNONCE

De første elever på de nye o�cersuddannelser begyndte 3. august. På billedet ses nogle af 
de unge, der mødte op til et åbent-hus-arrangement som led i rekrutteringen til de nye 
uddannelser. Foto: Knud Grænge Mortensen 

ER DU VORES 
NYE TOLK?

uddannelse og karriere HO 
SOS 
FLOS

De tre skoler blev ved
årsskiftet 2 0 13 - 2 0 14

en del af

FAK
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• Har eksisteret i  år.

• Har haft studerende fra rankrig, Stor ritannien, 
yskland, Australien, anada, ndien, Norge, Sveri-

ge, srael og nu anmark.

• e este studerende på SAASS har, før de star-
ter på uddannelsen, gennemgået Air ommand and 
Staff ollege eller som minimum en adgangsgiven-
de mastergrad.

• ddannelsen fokuserer på strategi, og udgangspunk-
tet er airpo er, som kort eskrevet er evnen til at fore-
tage strategisk nyttige handlinger i luften.

• ddannelsen er tv rfaglig og veksler mellem teo-
ri og historie, som anvendes til ehandling af åde 
nutidige og fremtidige strategiske udfordringer. Sko-
lens motto er da også  rom the past, the future .

• Efter veloverstået uddannelse tildeles man graden 
aster of hilosophy in ilitary Strategy .

• en viden om strategi, som studerende på SAASS 
får, kan åde ruges i et mindre  yvevå en som det 
danske, i en k mpe organisation som S Air or e 
og de øvrige v rn i det amerikanske forsvar eller i en 
større virksomhed.

USAF School of Advanced 
Air and Space Studies (SAASS):
 
  

AF CHARLOTTE JANSEN / VFK 

Mikkel Behrens har altid været 
stræbsom. Han har klaret sig godt 
gennem al sin skolegang og er mål-
rettet gået efter de store udfordrin-
ger. Da han som 35-årig ville læ-
se videre til major, �k han mulig-
hed for at tage uddannelsen ved 
Air Command and Sta� College i 
Alabama i USA. En mulighed han 
uden tøven takkede ja til.
- Da jeg søgte ind på uddannelsen 
til major, kunne jeg vælge at søge 
i både Danmark og USA. Jeg har 
tidligere været udsendt til Afgha-
nistan, og �k her et godt indtryk 
af de amerikanske o�cerer og det 
amerikanske forsvar. Derfor valg-
te jeg at gribe chancen, siger Mik-
kel Behrens. 

Ny tilværelse i USA
Mikkel Behrens var ansat i Air 
Control Wing, da han i somme-
ren 2013 pakkede sit liv sammen 
og rejste over Atlanten for at på-
begynde en ny tilværelse som stu-
derende. Med sig havde han ægte-
fællen Claudia og sønnen Otto, og 
den lille familie glædede sig til de 
nye udfordringer.

Det viste sig også ret hurtigt, at 
Mikkel Behrens befandt sig godt 
som studerende på skolen i Alaba-
ma, hvor han var den eneste dan-
sker blandt 500 studerende fra 55 
nationer. 
- Jeg syntes, det var super fedt at 
studere i USA. Der var et godt mil-
jø på skolen, og jeg havde nogle 
virkelig dygtige undervisere, si-
ger Mikkel Behrens. 

På Air Command and Sta� Col-
lege blev Mikkel Behrens optaget 
på et særligt forløb, hvor han og 
en gruppe medstuderende �k spe-
ciel undervisning i mere tungt og 
kompliceret stof end de andre stu-
derende. Og den nye viden og det 
spændende studieliv gav Mikkel 
Behrens blod på tanden til at sø-
ge videre i systemet.

Den ypperste uddannelse i US 
Air Force
Efter nogle måneder på skolen blev 
Mikkel Behrens og de andre elever 
præsenteret for en af sværvæg-
terne i US Air Force’s uddannel-
sessystem, nemlig USAF School 
of Advanced Air and Space Studi-
es (SAASS). Bag navnet gemmer 
sig ikke en stor skole med mange 
elever men den ypperste akade-
miske uddannelse, der �ndes i US 
Air Force, med få elever og stren-
ge adgangskrav.

Uddannelsen på SAASS er ikke 
bare svær at komme ind på, den er 
også ekstremt krævende. Der skal 
arbejdes intensivt, og eleverne har 
kun meget lidt fritid i det år, ud-
dannelsen varer.
- Vi �k at vide, at det er en uddan-
nelse, hvor arbejdsmængden he-
le tiden accelererer for til sidst at 
slutte af i en spurt. En af de davæ-
rende elever fortalte, at han enten 
læste, deltog i de daglige semina-
rer eller lavede skriftlige opga-
ver fra klokken syv om morgenen 
til klokken elleve om aftenen al-
le ugens syv dage, kun a�rudt af 
måltiderne, siger Mikkel Behrens. 

Den stræbsomme dansker blev 

ikke skræmt af advarslerne om et 
krævende studie, og da han af sin 
vejleder blev opfordret til at søge 
ind på SAASS, valgte han at slå til.

Den første dansker på SAASS
I løbet af foråret 2014 �k Mikkel 
Behrens besked om, at han var 
optaget på SAASS. Og da Forsva-
ret i Danmark også sagde god for 
det, var det en kæmpe personlig 
sejr. Ingen danskere er nogensin-
de kommet ind på SAASS, og Mik-
kel Behrens havde ikke turdet hå-
be på at komme igennem nåleøjet.
- Det var en drøm, der gik i opfyl-
delse. Jeg klarede mig rigtig godt 
på Air Command and Sta� College, 
og jeg tror, det var en klar fordel 
for mig, at jeg er dansker. Vi har 
ry for at være seriøse og professi-
onelle, og jeg �k indtryk af, at der 
er stor respekt for vores nation og 
de folk, vi sender afsted, siger Mik-
kel Behrens. 

Kun få nationer har haft elever på 
SAASS. Flagrækken, der står for-
an dekanens kontor, er ikke lang, 
men da Mikkel Behrens blev opta-
get, købte skolen straks et dansk 
�ag. Så Dannebrog var hejst og på 
plads i rækken, da Mikkel som den 
første dansker startede på USAF 
School of Advanced Air and Space 
Studies.

Syv nationer og én kvinde
Mikkel Behrens havde afsluttet ud-
dannelsen på Air Command and 
Sta� College med topkarakter, da 
han sammen med 45 andre elever 
startede på SAASS. Størstedelen 
af de studerende var amerikane-

re, og foruden danskeren var der 
en engelsk, en tysk, en fransk, en 
australsk og en indisk o�cer. Og 
en enkelt kvinde.
- Lige i starten havde jeg lidt som-
merfugle i maven over den udfor-
dring, der lå foran mig. Jeg vidste, 
at det kun er særligt udvalgte ele-
ver, der kommer ind, og at alle un-
dervisere også er særligt udvalg-
te. Det var lidt respektindgyden-
de at skulle ind i sådan en fold af 
dygtige mennesker, men omvendt 
så tænkte jeg også, at jeg nu havde 
chancen for virkelig at blive udfor-
dret, siger Mikkel Behrens.

Og udfordret blev danskeren. No-
get af det, der fylder meget på ud-
dannelsen på SAASS, er de man-
ge bøger, der skal læses. På et år 
blev det til 175 bøger om blandt 
andet videnskabsteori, klassisk 
og nutidig militærteori, airpower- 
og militærhistorie, teknologi, in-
ternational politik, og space- og 
cyberspaceteori. Det hele med et 
gennemgående tema om strategi. 
- Vi lærte ret hurtigt, hvordan man 
mest e�ektivt læser en bog, så man 
forstår indholdet uden at bruge for 
meget tid på det. Og da jeg havde 
læst den første stak, følte jeg al-
lerede, at jeg så verden på en helt 
ny måde, siger Mikkel Behrens.

Foruden læsningen skulle ele-
verne i løbet af året a�evere en del 
opgaver og et omfattende master-
speciale. Den berømte slutspurt 
var en tre timer lang mundtlig ek-
samen, hvor de skulle redegøre for 
og tage stilling til alt det, de hav-
de lært i årets løb. 

Mikkel Behrens repræsentere-

de Danmark på bedste vis, og han 
afsluttede sin tid på SAASS med 
et A, som er den bedste karakter, 
man kan opnå i det amerikanske 
uddannelsessystem.
- Det er det mest givende, men og-
så det hårdeste, jeg nogensinde har 
prøvet. Jeg har lært at anvende  
teori og historie på en helt ny måde 
til at sige noget meningsfyldt om 
strategi. Og jeg har lært at behand-
le helt enorme mængder af infor-
mation og koge det ned til meget, 
meget lidt og tage selvstændig stil-
ling til det. Det er det mest centra-
le, jeg har lært på det år.

Retur til Danmark
Da Mikkel havde fået armene ned 
efter den �otte eksamen, rejste han 
og familien hjem til Danmark. I 
august 2015 startede han i Fly-
verstabens Udviklingssektion, og 
han håber, at han i sit nye job vil få 
brug for noget af det, han har lært 
omkring strategi. Men færdig med 
SAASS er han ikke.
- Det er ikke sådan, at fordi jeg er 
færdig med SAASS, så er jeg fær-
dig med uddannelsen. SAASS er 
livslang læring. Jeg har bygget 
�yet, men det er først nu, det skal 
ud at �yve. Og for at det kan lade 
sig gøre, skal jeg fortsat oriente-
re mig via større og større mæng-
der litteratur. Derfor har jeg købt 
endnu en væg med bøger, som jeg 
vil i gang med at læse, siger Mik-
kel Behrens. ■

JEG LÆSTE 175 BØGER PÅ ET ÅR   
Mikkel Behrens har som den første dansker nogensinde gennemført uddannelsen på USAF 
School of Advanced Air and Space Studies i USA. Det krævede ekstremt høj arbejdsdisciplin 
og mange timers hårdt arbejde.

Mikkel Behrens på ”Graduation Day” den 10. Juni 2015, 
hvor han netop har modtaget sit diplom for veloverstået 

uddannelse. Bag ham ses SAASS-monumentet ”The 
Wright Flyer”, der er en kopi af det �y, som Wright 

brødrene anvendte ved verdens første bemandede �yvning, 
der fandt sted i Kitty Hawk, North Carolina i 1903. 

Foto: Privat

uddannelse og karriere
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Ét plask, og syv 
mand er alle hop-

pet i bassinet fra den tre meter hø-
je platform. Vi er i svømmehallen 
hos Center for Sergent og Maritim 
Uddannelse i Frederikshavn. Red-
ningsvestenes lys blinker blandt 
bølgerne i bassinet. Svømmetage-
ne er store for at nå frem til de an-
dre og danne kæde for så at kom-
me i sikkerhed i rednings� åden. 

Tretten folk fra Hæren og Flyve-
våbnet be� nder sig i denne svøm-
mehal – langt fra deres naturlige 
habitat. Det er selvvalgt, for de er 
i gang med faget Redningsmidler 
på uddannelsen Basisomskoling 
til Søværnet, BTS; en helt ny ud-
dannelse, oprettet som resultat 
af stigende interesse for at skif-
te fra et job i Hæren eller Flyve-
våbnet til et i Søværnet. Uddan-
nelsen er nødvendig, så de kom-
mende sømænd kan indgå i deres 
nye funktion. 

Stor interesse for Søværnet
Normalt bliver omskolingsele-
verne uddannet sammen med Sø-
værnets værnepligtige, men i de 
seneste to år har Center for Ser-

gent og Maritim Uddannelse ople-
vet et stigende antal elever. Og det 
har lagt pres på holdene. I januar 
var der således otte over� yttere, 
der fulgte de værnepligtige. Som 
regel er det tal mellem ét og tre. 

Derfor � k man en idé hos Sø-
værnets Basisuddannelse tilba-
ge i december sidste år. 
- Vi kunne se, at der var øget inte-
resse for vores omskoling. Derfor 
tænkte vi, at hvis vi nu kiggede på 
de kvali� kationer, de havde i for-
vejen og så tilrettelagde et kursus 
med de elementer, de manglede, 
så ville dét være løsningen på pro-
blemet, siger chefsergent Henrik 
Hansen, leder af Søværnets Basis-
uddannelse. 

Sømand på koncentrat
Basisomskoling til Søværnet va-
rer atten dage og er således mere 
koncentreret end uddannelses-
forløbet sammen med de værne-
pligtige. Det har fokus på de ele-
menter, som omskolingseleverne 
mangler for at kunne gebærde sig 
som sømænd.

Uddannelsen blev godkendt 
i marts 2015, og det første hold 
med syv elever startede allerede 
i april 2015. Andet hold startede 

i juni og bestod af tretten elever.
- Ud fra evalueringerne fra det 
første hold fornemmede vi, at vi 
ramte rimelig godt i første om-
gang. Så må vi se, efter hold to er 
færdigt, om der skal justeres lidt, 
siger Henrik Hansen.  

Mangel på faglærte 
Hos Marinestaben er man glad for 
uddannelsen Basisomskoling til 
Søværnet, da det er en mulighed 
for at få udfyldt nogle af de tom-
me arbejdspladser på blandt an-
det de tre nye fregatter og de to 
støtteskibe. 

Det er primært faglærte med et 
sort svendebrev, der er mangel på 
om bord på skibene. Det drejer sig 
blandt andet om elektrikere, ma-
skinmænd, elektronikmekanike-
re og automatikteknikere.  
- Vi mangler folk med faglige ud-
dannelser, så hos Marinestaben 
er vi rigtig glade for uddannelsen. 
Det lå jo lige til højrebenet at la-
ve et samlet kursus for over� yt-
terne, siger orlogskaptajn Knud 
Engmarksgaard fra Marinesta-
bens uddannelseselement. 

Yderligere et omskolingshold 
gik i gang i august, og der er pla-
ner om endnu et i december. ■

HÆRFOLK OG FLYVERE 
VIL VÆRE SØMÆND
Et jobskifte til Søværnet er så populært, at 
Marinestaben har oprettet en helt ny basisuddannelse.

VÆRNSSKIFTE 

AF EMMA KIRKETERP / VFK

- Fri af lejder, råber den første oppe fra rebstigen. 
Meldingen blander sig med lyde af torden og skyderi 

i svømmehallen. De andre omskolingselever sidder i en gyngende red-
nings� åde neden for den platform, der skal forestille et redningsskib. 

Udover kurset i redningsmidler skal de kommende sømænd på 
uddannelsen Basisomskoling til Søværnet undervises i militær op-
træden, Søværnets organisation, håndvåben, førstehjælp, idræt, 
brandslukning og røgdykning. En del af fagene er til for at holde de-
res grundliggende militære kundskaber ved lige, men noget nyt for 
dem alle er faget Sømandskab. 

En spand er ikke en spand
Her skal de lære de forskellige knob og stik, at fortøje skibe på den rig-
tige måde, og hvordan et skib er bygget op. Men en stor del er også at 
lære de rette maritime udtryk. Og det kan være en kundskab i sig selv. 
- Man må ikke kalde en spand for en spand. Det hedder en pøs. Og 
gulvet hedder dørken, så der er mange småting at lære, siger Rasmus 

Guldborg Jensen. 
Han er marinekonstabel. Han 

har tidligere arbejdet i Hæren, 
men med en baggrund som elek-
triker � k han lyst til at søge nye 
jobmuligheder i Søværnet. Han 
er ikke i tvivl om, at det var den 
rigtige beslutning at skifte værn. 
- Det er superfedt, jeg skulle have 
tænkt på det noget før, siger han. 

Nye muligheder
Kollegaen marineoverkonstabel 
Nicolai Aagaard har arbejdet seks 
år i Hæren blandt andet som pan-
serinfanterist og radiomand. Nye 
muligheder, andre arbejdsgange 

og mere ansvar var det, der tiltrak 
ham ved Søværnet.

- Der sker ikke så meget spændende i Hæren, og jeg 
trængte til nogle nye udfordringer. Det tilbød Søværnet mig. 

Så jeg tog chancen og kom ind, siger Nicolai Aagaard. 
- Den største omvæltning er, at der er lidt bedre forhold. Man skal ik-
ke sove ude under træerne mere, og man får god mad, smiler han. ■

SØMANDSKAB

SIG HALLØJ TIL 
DØRK, PØS OG 
LEJDERFLYVERE
Der er mange ting at lære, når man 
skal omskoles til sømand. Blandt andet 
skal man have udvidet sit ordforråd 
med en masse maritime udtryk. 
Men for enden af kurset venter nye 
muligheder. 

I træningsbassinet har man mulighed for at lave en virkelighedstro men stadig kontrolleret øvelse med bølger, røg, regn, 
storm og torden. 

B a s i s o m s k o l i n g  t i l  Sø v æ r n e t  h a r  t i l  f o r m å l  a t  
o m s k o l e  m e d a r b e j d e r e ,  d e r  h a r  g e n n e m f ø r t  
d e r e s  b a s i s u d d a n n e l s e  i  Hæ r e n  e l l e r  Fl y v e v å b n e t ,  
s å  d e  k a n  a r b e j d e  o m b o r d  p å  Sø v æ r n e t s  e n h e d e r  
o g  t j e n e s t e s t e d e r .  

U d d a n n e l s e n  f o r e g å r  v e d  Ce n t e r  f o r  Se r g e n t  
o g  Ma r i t i m  U d d a n n e l s e  o g  Ce n t e r  f o r  Sk i b s s i k k e r h e d .

FAKTA OM BTS

jobmuligheder i Søværnet. Han 
er ikke i tvivl om, at det var den 
rigtige beslutning at skifte værn. 
- Det er superfedt, jeg skulle have 
tænkt på det noget før, siger han. 

Nye muligheder
Kollegaen marineoverkonstabel 
Nicolai Aagaard har arbejdet seks 
år i Hæren blandt andet som pan-
serinfanterist og radiomand. Nye 
muligheder, andre arbejdsgange 

og mere ansvar var det, der tiltrak 
ham ved Søværnet.

- Der sker ikke så meget spændende i Hæren, og jeg 
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•	 Flyveleder	

•	 Flyvelederassistent	

•	 Militærpoliti

•	 F-16	våbenassistent	

LÆS HVORDAN DU SØGER PÅ WWW.FORSVARET.DK/UDDANNELSER

FORSVARETS UDDANNELSER
UDDANNELSER DU KAN SØGE NU

DE SPILLER OM LIV ELLER DØD

TEKST OG FOTO: CHARLOTTE JANSEN / VFK

- Vi skaber et fo-
rum, hvor vi kan 

drøfte vores udfordringer og mu-
ligheder med yderst kompetente 
repræsentanter fra civile, mili-
tære og uddannelsesfaglige om-
råder, samt få input til hvilken 
retning Forsvarsakademiet skal 

styre mod i forhold til organisa-
tion og faglighed, siger chefen for 
Forsvarsakademiet, kontreadmi-
ral Nils Wang. 
Advisory Boardets sammensæt-
ning afspejler Forsvarsakademiet 
mange roller og opgaver i fremti-
dens forsvar. Medlemmerne kom-
mer fra mange anerkendte orga-
nisationer i ind- og udland, som 

alle har forskellige tilgange til ud-
vikling, uddannelse og forskning. 
Som formand sidder generalløjt-
nant og øverstansvarlig Per Lud-
vigsen, mens Nils Wang er næst-
formand. Boardets medlemmer 
skal støtte Forsvarsakademiets 
ledelse i at sikre at strategier, pri-
oriteringer og konkrete projekter 
passer ind i det akademisk-mili-

tære univers, hvor Forsvarsaka-
demiet skal levere.
- Danmark uddanner særdeles kom-
petente o�cerer, der efterhånden 
har stor erfaring med og har vist 
deres værd gennem operationer i 
forskellige dele af verden og under 
forskellige indsættelsesvilkår. Det 
skal vi blive ved med at holde fo-
kus på. Vi skal samtidig altid stræ-

be efter at styrke vores faglighed, 
hvilket er kernen i udviklingen af 
de nye o�cersuddannelser. I den 
forbindelse er Forsvarsakademi-
ets Advisory Board en vigtig kom-
ponent i at sikre et højt fagligt ni-
veau i forskningen og uddannelser-
ne, siger Per Ludvigsen. ■

AF THOMAS JERICHOW/ FAK

En dansk o�cer styrer 
sin drone hen over det 

telt, hvor krigsforbryderen blev 
set for 25 minutter siden. Ordren 
er klar, og der er givet grønt lys til 
at a�yre et missil mod teltet. Man-
den skal uskadeliggøres. Pludselig 
ser o�ceren, at der er holder en ny 
bil foran teltet. Den var der ikke 
sidste gang, han kunne se gennem 
skyerne. Er det målets kone og fem 
børn, der nu er i teltet? Er det lo-
kale landsbyboere, eller er krigs-
forbryderen slet ikke i teltet me-
re? Skal missilet stadig a�yres?
Den slags dilemmaer er ikke 
ukendte under internationale mis-
sioner, men kan være svære at træ-
ne med de unge kadetter hjemme 
på skolebænken. Derfor afprøvede 
Flyvevåbnets O�cersskole et nyt 
computerspil, som øver kadetter-
ne i netop den slags dilemmaer. 
- Traditionelt er vi rigtig gode til 
at lære de unge o�cerer at plan-
lægge, men hvad sker der, når pla-

nerne rammer den rigtige ver-
den? Så udvikler det sig sjældent 
helt, som man troede. Derfor har 
vi reelt manglet en mulighed for 
at træne nogle af de mange dilem-
maer, som præger hverdagen i de 
internationale missioner, fortæl-
ler major Karsten Marrup, der er 
lærer ved o�cersskolen.

Læring gennem deltagelse
Han og Michael Frost, der er pæ-
dagogisk konsulent ved Forsvars-
akademiet, har udviklet spillet 
sammen med det civile �rma Se-
rious Games Interactive. Det stil-
ler en række spørgsmål om svæ-
re situationer til eleverne, som så 
kan vælge mellem forskellige svar.
Svarene demonstrerer, hvordan 
en situation kan se forskellig ud 
alt efter, hvor man sidder i mis-
sionens organisation. Dermed er 
det ikke altid klart, hvad der er 
det rigtige svar eller den rigtige 
reaktion.
Eleverne på Flyvevåbnets O�cers-
skole arbejdede sammen i grup-

per omkring spillet og point sik-
rede, at de kunne vurdere deres 
egen indsats.  
- Jeg tror, det er ret naturligt for 
min generation at anvende com-
puterspil til at lære noget. Gene-
relt tror jeg, man lærer mere af 
at skulle agere på dilemmaerne, 
end man lærer af at få det forkla-
ret oppe fra tavlen. Men det er vig-
tigt, at vi bagefter snakker dilem-
maerne igennem og forstår hvil-
ke dynamikker, der var i spil og 
hvilke løsninger, der var bedst, 
fortæller løjtnant Jesper Krab-
be, der deltog i spillet.

Amerikansk interesse
Blandt observatørerne under af-
prøvningen af computerspillet var 
oberstløjtnant Samuel Shearer fra 
US Air Force Academy i Colorado. 
Det amerikanske �yvevåbens o�-
cersskole følger det danske projekt 
med interesse.
- Vi er klart på vej mod �ere simu-
lationsspil af denne type i under-
visningen på US Air Force Acade-

my. De missioner, vi sender vores 
�yvevåben ud i, er langt mere kom-
plekse end for bare 20 år siden og 
kræver, at personellet kan håndte-
re mange forskellige dilemmaer i 
missionsområdet, fortæller Samuel 
Shearer. Han og andre allierede kan 
frit anvende de undervisningsspil, 
som Flyvevåbnets O�cersskole og 
Forsvarsakademiet har udviklet. 

Næste fase bliver at udvikle �ere 
områder med dilemmaer i spille-
ne, så eleverne også kan trænes i 
for eksempel logistiske eller juri-
diske udfordringer. Udviklerne ser 
næsten ingen begrænsninger på, 
hvilke områder spillet kan anven-
des til at forberede o�cererne på 
fremtidens komplekse missioner. ■

FORSKNING

FLOS

Hvis du ikke lige kan genkende alle medlemmerne af Forsvarsakademiets nye Advisory Board, kan du læse nærmere på www.fak.dk. 

Et nyt Advisory Board på Forsvarsakademiet skal fungere som tænketank og kvalitetssikring 
af akademiets forskning og uddannelsesvirksomhed.

Nyt computerspil træner �yvevåbnets unge o�cerer i den komplekse hverdag 
i internationale missioner.

NYT ADVISORY BOARD 

	–	ansøgningsfrist	28.	september

	–	ansøgningsfrist	28.	september

	–	ansøgningsfrist			2.	oktober

	–	ansøgningsfrist			9.	oktober
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16 veteraner og pårørende løber fra Slagelse til København for at mindes udsendte, 
faldne og sårede fra de internationale missioner. 

VI LØBER FOR AT MINDES
AF ANDERS V. FRIDBERG / VFK

Følelserne kommer 
til at sidde uden på 

løbetøjet, når 16 stafetløbere 4 
september starter på deres del 
af de 120 km fra Antvorskov Ka-
serne i Slagelse til Kastellet i Kø-
benhavn med en stafet i hånden. 
Løbet er den første danske udga-
ve af The Baton Run og formålet 
er at mindes alle de, der er blevet 
berørt at Forsvarets internationa-
le missioner.
-Tanken bag løbet er, at man skal 
huske de soldater og alle andre, der 
har været udsendt. Men man skal 
også huske, at der er andre end de 
udsendte, der bliver påvirket. Det 
gælder i lige så høj grad de pårø-
rende til de dræbte og sårede. Det 
er vigtigt at huske alle, siger Kim 
Eg Thygesen. 

Han har fået ideen til løbet og 

står selv for al planlægning. Kim 
Eg Thygesen er selv ramt af Post 
Traumatisk Stress Syndrom ef-
ter � ere hårde missioner, og han 
er også veteranen, der tog initia-
tivet til Flagdagen for Danmarks 
Udsendte, som 5. september fej-
res for 7. gang.

Alle er ramt
Stafetløbet handler om andet og 
mere end at skabe opmærksom-
hed og pirke til den nationale sam-
vittighed over for de udsendte og 
deres familier. Formålet er i lige 
så høj grad at give løberne en op-
levelse af fællesskab.
-Det handler om at give løberne 
en oplevelse af, at vi er sammen 
om opgaven at bringe stafetten 
fra Slagelse til København. Det 
er ikke alle løberne, der har været 
udsendt, men alle er berørt, og jeg 
håber, at oplevelsen kan være med 

til at bringe veteraner og pårøren-
de tættere sammen, siger Kim Eg 
Thygesen, der understreger, at lø-
bet ikke bare handler om soldater, 
men også politibetjente, sygeple-
jersker og alle andre udsendte. 

Vi mindes Mads
Stafetten, som løberne skal have 
i hånden, er fremstilet af hånd-
taget fra en båre, der har været 
brugt i Afghanistan. De 16 delta-
gere, der løber to og to sammen - 
fem km mellem hvert skift, er en 
blanding af raske veteraner, såre-
de veteraner og pårørende til tidli-
gere udsendte. En af løberne er Sø-
ren Lerche Rasmussen, der er far 
til Mads Lerche Rasmussen, som 
sammen med to kammerater blev 
dræbt i Afghanistan i juni 2009. 
-Vi har altid været en løbeglad fa-
milie, og vi synes, det er en god må

de at mindes Mads og de andre, 
der er blevet dræbt eller er kom-
met til skade. Men det er også for, 
at ingen glemmer det, der er sket. 
Vi, der har været ramt, glemmer 
det ikke. Desværre synes jeg, der 
er en tendens til, at mange andre 
gør, siger Søren Lerche Rasmussen.

Stafet i hele verden
Stafetløbet knytter sig til det bri-
tiske projekt The Baton. Det ska-
ber opmærksomhed om udsendte 
soldater og viser taknemmelighed 
for deres indsats ved at medbrin-
ge et bårehåndtag ved motionsløb 
rundt om i verden og ved særlige 
Baton-løb.  Kim Thygesen mødte 
manden bag The Baton, den briti-
ske veteran Alan Rove, da de begge 
løb US Marine Corps Marathon i 
2013. Kim Eg Thygesen har siden 
løbet med The Baton � ere gange i 
Storbritannien.

-Der er et helt specielt sammen-
hold og en speciel følelse, når man 
løber om natten. De snakke, man 
har der i mørket, om hvad man har 
oplevet, og de problemer man må-
ske har, er mere personlige og går 
mere i dybden, og det håber jeg at 
kunne bringe videre i løbet i Dan-
mark, siger Kim Eg Thygesen.  

Vi skal være stolte
Men selv om løbet på den måde 
kommer til sætte meget fokus på 
ofre for de international missio-
ner, handler det for Kim Eg Thyge-
sen lige så meget om stolthed over 
det, soldaterne har ydet.
-Jeg synes, det er vigtigt, at vi hu-
sker at være stolte over, at vi har 
en masse mænd og kvinder, som 
tør sætte alt til side for at tage ud 
i verden og give andre lov til at tro 
på dagen i morgen, siger Kim Eg 
Thygesen. ■ 

MINDELØB

Marinefemkæmper slog verdensrekord 
PENTATHLON: Den danske marinefemkæmper Marie Lynge har slået 
verdensrekord i disciplinen fi nneforhindringsbane til europamesterskabet i 
marinefemkamp,  pen uropean up, i ckernf rde i T skland  arie 
L nge svømmede i tiden 0,  sekunder, hvilket er 2,  sekund bedre end hendes 
personlige rekord  g det rakte til en samlet førsteplads  arie L nges rekord 
var et helt sekund bedre end verdensrekorden
- eg er rigtig glad  et er noget, jeg har trænet målrettet for i et år, siger 
premierløjtnant arie L nge, der til daglig er sprogoffi cer  
Ved samme konkurrence opnåede det danske herrehold en placering som 
nummer tre i holdkonkurrencen  Udover arie L nges verdensrekord på 
fi nneforhindringsbanen satte ads Lunde dansk rekord på forhindringsbanen  

et danske landshold vandt fi re individuelle medaljer  ■

THE BATON RUN DENMARK
 

 
Th e  B a t o n  Ru n  De n m a r k  s k y d e s  i  g a n g  p å  k a s e r n e n  i  
Sl a g e l s e  k l  17. 00 d e n  4.  s e p t e m b e r .  

På  t u r e n  f r a  Sl a g e l s e  t i l  Kø b e n h a v n  v i l  l ø b e r n e  s t o p p e  v e d  
e n  m i n d e s t e n  f o r  u d s e n d t e  s o l d a t e r ,  v e d  e n  m i n d e s t e n  f o r  
f a l d n e  f r i h e d s k æ m p e r e  o g  y d e r l i g e r e  e t  p å  s t r æ k n i n g e n  
m e l l e m  Ri n g s t e d  o g  Ro s k i l d e ,  h v o r  d e r  b l i v e r  o p s e n d t  114 
l y s l a n t e r n e r .  En  f o r  h v e r  a f  d e  s o l d a t e r ,  d e r  h a r  m i s t e t  
l i v e t  u n d e r  d e  i n t e r n a t i o n a l  m i s s i o n e r  s i d e n  1948,  e n  
f o r  d e  f y s i s k  s å r e d e ,  e n  f o r  d e  p s y k i s k  s å r e d e ,  e n  f o r  
d e  p å r ø r e n d e  o g  e n  f o r  d e  s o l d a t e r ,  d e r  h a r  t a g e t  d e r e s  
e g e t  l i v  e f t e r  a t  v æ r e  k o m m e t  h j e m .  

På  d e l e  a f  t u r e n  v i l  b o r g m e s t r e  f r a  n o g l e  a f  d e  k o m m u n e r ,  
s o m  l ø b e t  k o m m e r  i  g e n n e m ,  l ø b e  m e d .  

De l t a g e r n e  l ø b e r  i n d  p å  Ka s t e l l e t  m e l l e m  08. 45 o g  09. 20 
p å  Fl a g d a g e n  d e n  5.  s e p t e m b e r .  He r  l æ g g e r  l ø b e r n e  
k r a n s e  o g  b l o m s t e r  v e d  Mo n u m e n t e t  f o r  Da n m a r k s  
In t e r n a t i o n a l  In d s a t s  f o r  a t  m i n d e s  d e  f a l d n e ,  o g  s e n e r e  
d e l t a g e r  l ø b e r n e  i  Fl a g d a g s p a r a d e n  p å  Ka s t e l l e t .

MARINE-
FEMKAMP

består af fem discipliner: 
� nneforhindringsbane, livredning, 

forhindringsbane, sømandskab 
og am� bieløb.
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TRÆNINGSTIPPET  CIRKELPROGRAM PÅ 12 MINUTTER  
Sommerferien er overstået. Vi 
vender tilbage til hverdagen og 
prioriterer denne gang at få hele 
kroppen i gang igen.

Programmet er et cirkelprogram på 12 minutter. Det 
er et hårdt program. Du skal være aktiv i 30 sekunder 
og holde pause i 15 sekunder. 
Hvis du synes, det er for hårdt efter ferien, kan du sæt-
te pausen op til 30 sekunder.

Der er otte øvelser, og du skal gerne tage to runder i 
alt; det kan anbefales at se de tilhørende videoer på 
http://traenmed.forsvaret.dk/ for at udføre øvelserne 
korrekt. Du kan også se dem ved at hente Forsvarets app 
”Træn med Forsvaret” til din smartphone eller tablet.

Skyggeboksning
Mavecykling
Et-bens squat
Maveliggende benløft
Bokshop
Sving med håndvægt
Mountain climber
Dips på stol

Normalt har sergenter fra stående kompagnier assisteret under Nordisk Mesterskab i 
Militær Skydning.  Nu er det VUT-I elever fra Sergentskolen i Varde, der kører showet som en 
del af deres uddannelse.

NM I SKYDNING 
GJORDE SERGENTELEVER 
EKSTRA SKARPE

AF KIM VIBE MICHELSEN / VFK

- Vi kunne sim-
pelthen ikke ha-

ve klaret os uden.
Så klar er udtalelsen fra stæv-

neleder og major Kurt Nicolaisen. 
Han har været med til at gennem-
føre de seneste tre nordiske me-
sterskaber i militær skydning for 
garnisonen i Varde, og ifølge ham 
havde byen ikke kunnet fortsætte 
som vært, hvis ikke Sergentsko-
len trådte til. 

I de tidligere nordiske mester-
skaber har Kurt Nicolaisen bare 
kunnet hente befalingsmænd ind 
fra stående styrker i de batterier, 
der tidligere har været på kaser-
nen. Men med nedlæggelsen stod 
stævnet uden befalingsmænd til 
at fungere som de banekomman-
dører, skytterne er så a� ængige 
af, så da Hærens Efterretnings-
center i Varde  k buddet i år, skul-
le der tænkes nye tanker som alt-
så endte med at pege på Sergent-
skolens elever. 
-Da ideen havde bundfældet sig, 
var alle glade for den. Vi  k ba-
nekommandører. Sergenterne  k 
mulighed for at afprøve uddannel-
sen. Det er ren win-win,  siger Kurt 
Nicolaisen. 

Passer godt ind
Nordisk Mesterskab i Militær Skyd-

ning foregår over tre dage. De før-
ste dage er der baneskydninger på 
civile anlæg, og her er der ikke be-
hov for ekstra mandskab, men på 
konkurrencens sidste dag skal de 
 re landshold fra Finland, Norge 
Sverige og Danmark skyde i felten. 
Det er mere avancerede skydnin-
ger, der kræver mere planlægning 
og mere sikkerhed end i de civile 
skydeanlæg. 

Oversergenteleverne er ved at 
uddanne sig til skydeledere på Hæ-
rens Sergentskole i Varde. Under 
skydningerne til nordisk mester-
skab får de lov til at indrette ba-
nerne og være banekommandø-
rer, mens deres kursuschef er sky-
deleder. Han er ikke tvivl om, at 
anvendelsen af dem giver mening 
i forbindelse med uddannelsen. 
- Det passer godt ind i uddannel-
sen. Normalt står de for skydnin-
ger med deres klassekammerater, 
men her får de lov til at instruere 
skytter, de ikke kender. Samtidig 
er konkurrenceskytterne mere 
krævende, og det, at det er en rig-
tig konkurrence, tilføjer en ekstra 
skarphed,  siger Mads Timm, der 
er major og kursuschef for over-
sergenteleverne. 

Ville gerne tage 
den fulde pakke
Ude hos oversergenteleverne er be-
gejstringen dog ikke helt så udelt. 

De er midt i deres eksamen, og selv-
om de godt forstår, at timingen af 
nordisk mesterskab ikke passer 
fuldstændig sammen med deres 
uddannelse, ville de gerne have 
haft mere ansvar.
”Det her er et udmærket brush 
up på at være banekommandør. 
Vi kommer ud og får frisket op, 
hvordan vi taler til skytterne og 
indretter banerne, men vi er nå-

et længere end det i vores uddan-
nelse, og jeg tror, at det havde gi-
vet mere at få lov til at være sky-
deleder på den, ” siger Emil, der 
er oversergentelev fra Gardehu-
sarregimentet. 

Ifølge major Mads Timm er der 
� ere grunde til, at banekomman-
dørernes rolle var ændret i forhold 
til tidligere år.  

Vi har valgt det anderledes, 

fordi det her er en ret avanceret 
skydning. Skytternes specielle 
konkurrencevåben indgår ikke 
i de militære reglementer, og jeg 
har været nødt til at få speciel po-
lititilladelse for at bruge dem på 
de militære anlæg. Derfor ville 
vi ikke lade eleverne stå med he-
le ansvaret. De er stadig under 
uddannelse. ■

KONKURRENCE

NM N ordisk Mesterskab I  Militær Skydning
 

 

·  86 deltagere fra Finland, N orge Sverige og Danmark. 

·  Afholdes hvert år på skift mellem nationerne. 

·  N orge vandt i 2015

·  De nordiske nationer er verdens bedste

·  Danmark er regerende verdensmester, og det er normalt 

  et af de fi re nordiske lande, der har den titel. 

·  N æste V M er i Syd-Korea i september 2015

Foto: Mikael Hansen
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Søværnet 
får sin første 
pårørendekontakt

Familienetværket søger nye kontaktpersoner

AF MICHAEL AAGAARD JENSEN / VFK

Som i Hæren og Flyvevåb-
net, så må pårørende til 

ansatte i Søværnet undvære deres kære i 
længere perioder. Det kan være, når de er 
udsendt til operationer omkring Afrikas 
Horn, eller når de hjælper med at fragte 
kemiske våben ud af Syrien. Men det dag-
lige arbejde i Søværnet betyder, at nogle 
ansatte er væk fra deres pårørende i læn-
gere perioder, selvom de ikke er i missi-
on. Derfor kan familie og parforhold bli-
ve belastet på samme måde, som hvis de 
var på mission. Oven i det har de pårø-
rende til ansatte i Søværnet ikke haft en 
kontaktperson i Familienetværket, som 
de kunne gå til, når det brændte på. Det 
har Mette Hjorth Olsen nu tænkt sig at 
lave om på. Hendes mand, Kim, sejler 
på fregatten Peter Willemoes. Det bety-
der, at han i perioder er meget væk hjem-
mefra, når det nye skib er ude i verden. 
- Ideen om at blive kontaktperson er op-
stået ud af min frustration over, at jeg 
synes, at det var rigtig svært at stå alene 
med den her nye situation. Og så en fru-
stration over, at der ikke er noget, der er 
rettet til Søværnet. Meget fokus er på de-
ciderede udsendelser. Det betyder me-
get for mig, at når man går ind på hjem-
mesiden, så er der en mailadresse til en, 
der ved noget om Søværnet. Jeg kan for-
stå på min mand, at der er en del af dem 
derhjemme, der savner, at der er en kon-
takt. De kanaler jeg kunne � nde, var alle 
sammen hængt op på en speci� k mission 
eller direkte på Kims medarbejdernum

mer, fortæller Mette Hjorth Olsen, der 
nu er blevet kontaktperson for pårøren-
de i Søværnet under Familienetværket.

De grimme ting
Selv om der er forskel på, om en pårøren-
de er udsendt til en international missi-
on eller ”kun” sejler i Nordatlanten, så 
er der alligevel mange ting, der er fælles. 
Det er derfor, der også er brug for fokus 
på Søværnet i Familienetværket.

- Bare det at have et sted at gå hen med 
det, der er lidt grimt. De her følelser, man 
har omkring, at han eller hun skal være 
væk hjemmefra. Der kan man jo godt væ-
re vred. Må man det? Eller skal man være 
ked af det, og hvor ked af det må man væ-
re? Hvad med de ting, man er bekymret 
for? Hvad nu hvis man er presset, mens 
han eller hun er ude, hvor går man hen 
med det?, spørger hun.

En udfordring for parforholdet
Det er ikke kun reaktionerne, mens den 
pårørende er ude at sejle, der kan give pro-
blemer. Også når de kommer hjem, kan 
reaktionerne være de samme som, hvis 
de har været udsendt på mission.
- Det er jo meget menneskelige ting, som 
jalousi, vrede og at skulle indrette sit liv 
efter, at han nu er hjemme, hvor han før 
var ude. Jeg kan høre på de andre, der 
har mænd, der har været udsendt for et 
af de andre værn, at de oplever de samme 
ting, som jeg oplever. De oplever bare og-
så, at det når et normalt leje, hvor de får 
rettet op på det. Det, der er specielt ved 
Søværnet, er, at ofte så skal han af sted 
igen. Selvfølgelig kan det blive en vane, 
og selvfølgelig kan man blive dygtigere 
til det, men det er dæleme en udfordring 

for ens parforhold og ens familieliv, for-
tæller Mette Hjort Olsen.

Men selv inden for Søværnet er der 
forskel på, hvordan jobbet påvirker den 
enkelte.
- Alt efter hvilken enhed og hvilken funk-
tion du har, så er det forskelligt, hvor of-
te du er ude. Dem, der sejler nord på, de 
har trods alt en cyklus i det. Dem der sej-
ler på fregatterne og støtteskibene, de 
har ikke en gang en rytme. Det er en af 
de ting, der presser det hele, ved jeg fra 
mig selv. Selvfølgelig bliver vi dygtigere 
til det, men jeg tror ikke, at det holder op 
med at være svært, siger hun.

Ikke terapeut
Som kontaktperson bliver det Mette 
Hjorth Olsen, pårørende kan ringe til og 
tale med om de problemer, der er i hver-
dagen – pårørende til pårørende.
- Det er vigtigt for mig, at folk ved, at der 
er nu er et telefonnummer og en mailad-
resse, de kan kontakte. Jeg er ikke tera-
peut. Men nogen gange, så kan det gøre 
en kæmpe forskel bare det at tale med en, 
der ved, hvad det er, man selv står i. Må-
ske gør det forskellen, så man husker at få 
talt med sin soldat om det, der er svært, 
eller at man så kan rumme, at børnene 
er besværlige, siger hun.

Ud over at være kontaktperson er Met-
te Hjorth Olsen også kommet i bestyrel-
sen i Familienetværket. Her håber hun 
på, at få ind� ydelse på de ting, der om-
handler Søværnet.

- Mit meget speci� kke fokus er pårøren-
de i Søværnet. Jeg oplever, at vi er over-
sete. Så er jeg optaget af den generelle ve-
teranpolitik og vores adfærd over for de 

mennesker, der har været af sted, og de 
familier der er berørt af de her traumer, 
som nogen er kommet hjem med. Så der 
er en masse forskellige projekter, der er 
super spændende, fortæller hun. 

Børnemedalje
For Søværnet har hun allerede speci� k-
ke ting, hun vil gå i gang med.
- Jeg vil prøve at få lavet et samarbej-
de med de få pårørendearrangementer, 
der er i Søværnet, og også presse på for, 
at der kommer � ere pårørendearrange-
menter. Et andet eksempel er, at Fami-
lienetværket har lavet de her børneme-
daljer til børn, der har en nær pårøren-
de, der har været udsendt. Der er jeg i 
gang med at prøve at � nde ud af, hvem 
i Søværnet, vi bør sende en medalje til, 
slutter Mette Hjort Olsen.

Kontakt til Mette Hjorth Olsen
Du kan kontakte Mette Hjorth Olsen på 
telefonnummer 51 63 06 32 og mailadres-
sen familienetvaerket.� 1@gmail.com . ■

V i l d u  v æ r e m e d  t i l, a t  h j æ l p e a n d r e 
p å r ø r e n d e m e d  d e p r o b l e m e r  d e r  k a n  
o p s t å , n å r  e n  p å r ø r e n d e e r  u d s e n d t ?  
Er  d u  s e l v p å r ø r e n d e t i l e n  v e t e r a n ?  
Så  h a r  f a m i l i e n e t v æ r k e t  b r u g f o r  d i n  
h j æ l p .  

Vi forventer af dig:
- At  d u  e r  p å r ø r e n d e / v e n  t i l e n    
v e t e r a n .
- At  d u  e r  v e n l i g , i m ø d e k o m m e n d e , 
n æ r v æ r e n d e o g r u m m e l i g .

- At  d u  h a r  l y s t  t i l a t  d a n n e n e t v æ r k , 
a r r a n g e r e  o g  d e l t a g e  i  f o r s k e l l i g e  a r -
r a n g e m e n t e r , s a m t  f o r t æ l l e o m d e t  a t  
v æ r e p å r ø r e n d e p å  f o r s v a r e t s f ø r / u n -
d e r / e f t e r  u d s e n d e l s e s a r r a n g e m e n t e r .
- At  d u  h a r  b e a r b e j d e t  e g n e p r o b l e m -
s t i l l i n g e r  s o m  p å r ø r e n d e .
- At  d u  k a n  i n d l e v e d i g , u d e n  a t  b l i v e 
o v e r i n v o l v e r e t . O g k a n  s æ t t e g r æ n s e r , 
h v i s  n ø d v e n d i g t .
- At  d u  k a n  d e l e d i n e e g n e e r f a r i n g e r  
m e n  s a m t i d i g m ø d e a n d r e p å r ø r e n d e 

d e r , h v o r  d e e r , o g k a n  t a g e u d g a n g s -
p u n k t  i d e r e s o p l e v e l s e a f s i t u a t i o n e n  
o g  r u m m e  d e r e s  f ø l e l s e r .
- a t  d u  d e l t a g e r  i F a m i l i e n e t v æ r k e t s 
s e m i n a r e r .

Vi tilbyder dig at være en del af en 
organisation hvor:
- De r  e r  g o d  m u l i g h e d  f o r  a t  p å v i r k e 
v i l k å r e n e f o r  p å r ø r e n d e i h e l e l a n d e t .
- De r  e r  p l a d s t i l f o r s k e l l i g h e d .
- De r  e r  g o d e m u l i g h e d e r  f o r  a t  r e a l i s e -

r e / a f p r ø v e n y e i d e e r . 
- De r  e r  e n  g o d  ø k o n o m i .
- De r  e r  e t  g o d t  s a m a r b e j d e m e d  
Fo r s v a r e t  o g  V e t e r a n c e n t e r e t .
- De r  e r  m u l i g h e d e r  f o r  a t  g ø r e e n  f o r -
s k e l f o r  v o k s n e o g b ø r n  m e d  t i l k n y t -
n i n g  t i l  u d s e n d t e  o g  v e t e r a n e r .
De r  e r  m u l i g h e d  f o r  a t  v æ r e m e d  t i l a t  
a r r a n g e r e  e k s e m p e l v i s : s o m m e r l e j -
r e , b ø r n e g r u p p e r , f o r e d r a g , t e a t e r t u r e 
e l l e r  l i g n e n d e ;  b å d e  i  Fa m i l i e n e t v æ r -
k e t s r e g i e l l e r  i s a m a r b e j d e m e d  a n -

d r e  f r i v i l l i g e  e l l e r  p r o f e s s i o n e l l e  o r g a -
n i s a t i o n e r . K u n  f a n t a s i e n , o v e r s k u d d e t  
o g ø k o n o m i e n  s æ t t e r  g r æ n s e r , n å r  v i 
h o l d e r  o s i n d e n  f o r  Fa m i l i e n e t v æ r k e t s 
o v e r o r d n e d e  f o r m å l .
V e d  i n t e r e s s e  k a n  d u  k o n t a k t e  Fa m i l i -
e n e t v æ r k e t s  n æ s t f o r m a n d  V i n n i e  Hø j -
m a r k p å  t l f . 5 1 63 06 30 e l l e r  p å  m a i l 
f a m i l i e n e t v a e r k e t . k a 1@ g m a i l . c o m .  

Du kan læse mere om familienetvær-
ket på Familienetvaerket.dk  ■

NETVÆRK

En personlig frustration over ikke at have et sted at gå hen med sine følelser har nu 
givet Familienetværket den første kontaktperson for pårørende i Søværnet.
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FORSVARSGALLERIET.DK

AF SUNE WADSKJÆR NIELSEN / VFK

Forsvarsgalle-
riet er en fælles 

billedsamling, som har eksiste-
ret siden juni 2013. Og som hel-
digvis bliver brugt mere og me-
re. Alene i 2015 er omkring 7000 
billeder i skrivende stund down-
loadet fra Forsvarsgalleriet. De 
tre mest populære viser hen-
holdsvis en Leopard 2 i Oksbøl, 
en F-16 og en frømand, der be-
vogter et skib. Disse tre fotos 
har Forsvarets medarbejdere 
brugt til at illustrere historier på 
hjemmesider og Facebook eller 
til brie� nger og i præsentationer. 
Målsætningen med forsvarsgal-
leriet er, at Forsvarets medarbej-
dere og o� entligheden altid kan

� nde relevante billeder af For-
svarets aktiviteter. 

Download eller upload fotos
Som medarbejder i Forsvaret kan 
du få adgang til 154.000 fotos i 
forsvarsgalleriet. Du får et log 
ind ved at skrive til email for-
svarsgalleriet@mil.dk . Alterna-
tivt kan du benytte den o� entli-
ge tilgængelige samling på for-
svarsgalleriet.dk, der rummer 
66.000 fotos. Forskellen på de 
to samlinger er, at der er sorte-
ret mange dårlige fotos og dub-
letter fra i den o� entlige del af 
forsvarsgalleriet. Hvis du ta-
ger � otte fotos i tjenesten, må 
du meget gerne uploade dem til 
forsvarsgalleriet, hvis de ikke er 
klassi� cerede. ■

SJÆLDENHED

LEOPARDENS SKUD 
-DET MEST DOWNLOADEDE

FACEBOOK JEG LÆSER 
SLAGTEBÆK DYBBØL
Tom Buk- Sw ienty
LÆS Sidste forårs 150 - års jubilæum for slaget ved Dybbøl i 
18 6 4  indbød i høj grad til mere fokus på de slag, der var med 
til at forme Danmark som nation. I Slagtebæk Dybbøl gen-
nemgås hele følelsesregistret i selskab med alle fra soldaten 
i skyttegraven til D. G. Monrad på ministergangene hele vejen 
til og med slaget d.18 . april 18 6 4  samt det politiske efterspil.

JORDENS SØJLER
Ken Follett

LÆS  Sommerferiens absolutte tidsrøver!  Fik endelig kastet 
mig ud i Ken Folletts fantastiske fortælling om livet i og om 
den � ktive by ” Kingsbridge”  i 110 0 - tallet. Den indlevende be-
skrivelse af alle fra høj til lav i det lille ekspanderende bysam-
fund er yderst fængende, og de 7 7 9  sider gled langt hurtige-
re ned end forventet.

REJSEHOLDETS HISTORIE
Frederik Strand og Ove Kryger Rasmussen

LÆS Spændende fortælling om både den velkendte politien-
hed Rejseholdet og udviklingen inden for kriminalteknik i Dan-
mark. I bogen gennemgås også nogle af de mest opsigtsvæk-
kende mord, der har fundet sted på dansk jord. God under-
holdning på farten.

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE: WWW.NFL.COM
Frederik Strand og Ove Kryger Rasmussen

LÆS Sæsonen for amerikansk fodbold nærmer sig. Efter off-
season skal man lige have styr på de forskellige spillerhand-
ler og nye NFL - spillere. Den bedste indgang til statistikker, in-
formation og videoer fra sporten er n� .com..

Daniel Andreasen
Premierløtjnant ved 
H ærens Efterretningscenter

D ani e l And re ase n
Premierløtjnant ved 
H ærens Efterretningscenter

En kampvogn, en F-16 og en 
frømand. Det er motiverne på 
de mest downloadede billeder i 
forsvarsgalleriet.

Forsvarsgalleriet 
mest populære fo-
to: Det er taget fra 
en drone af en Leo-
pard 2A5 kamp-
vogn fra panserba-
taljonen i Jydske 
Dragonregiment, 
der 24/6 tester ny 
ammunition i Oks-
bøl Øvelsesterræn. 
Foto: Bo Nørgaard, 
VFK.

I juni blev forsvarsgalleriet udvidet med 45.000 fotos fra hele Søvær-
nets historie. Disse billeder bliver også downloadet � ittigt. Det mest po-
pulære i dene kategori er dette maleri af orlogsskibe under Store Nor-
diske Krig 1709-1720. Fra venstre sandsynligvis PRINS CHRISTIAN 
(1697) og LØVENDALS GALEJ (1712). Oliemaleri af B. H. Grodtschilling.

Værnsfælles Forsvarskommando har fået scannet 
omkring 35.000 negativer, som oprindeligt kommer 
fra Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste. Om 
lørdagen på Forsvarets facebookside hjælper vores 
følgere os med at identi� cere tid, sted og andre 
detaljer. Op mod 9.000 fotos er på den måde tilføjet 
forsvarsgalleriet. Dette foto (t.v.) med militærpoliti 
og Nimbusmotorcykler på Jægersborg Kaserne 
er fra omkring 1960. Det er i top 10 over de mest 
downloadede. Fotograf ukendt.
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Kultur anses i stigende 
grad som central i forbindelse 
med tidens krigsførelse 

STAFETTEN

KULTUR 
OG KRIGS-
FØRELSE

Ved du, hvad dine kollegaer i hele Forsvaret laver? 
I Stafetten stiller vi spørgsmål om dit job, og du sender stafetten videre.

AF THOMAS JERICHOW / FAK

Antropologer er ofte forbundet med 
en slags opdagelsesrejsende, der 

drager til eksotiske a
 roge af verden for at studere 
stammefolk og andre fremmede folkefærd. Antro-
pologer bevæger sig dog i stigende grad også i mere 
hjemlige sammenhænge, hvor de udforsker menne-
skers sociale og kulturelle verdener og derigennem 
tilbyder en forståelse af, hvorfor og hvordan indivi-
der handler i samfundet. Men hvad laver en antro-

polog egentlig i det 
danske Forsvar?

Maya Mynster 
Christensen er for-
sker ved Forsvarsa-
kademiets Institut 
for Sprog og Kultur, 
hvor hun arbejder 
med at udvikle ny 

viden om, hvordan kultur påvirker militære opera-
tioner. Den viden skal forbedre danske o  cerers og 
militære stabes evne til at indarbejde kulturelle for-
hold i militære planlægningsprocesser og i den tak-
tiske udførelse af internationale operationer.

Som antropolog sidder man ikke blot ved skrive-
bordet og arbejder. Antropologen tager ud i felten 
for at få et indblik i praksis. For at kunne bidrage til 
optimering af Forsvarets internationale opgaveløs-

ning har Maya blandt andet været på feltbesøg ved 
den afghanske hærs o  cersskole i Kabul, hvor også 
danske soldater fungerer som mentorer, og ved det 
britiske militærakademi Sandhurst, hvor vestlige 
koalitionsstyrker trænes før deployering. Her har 
hun gennem observationer og interviews indsamlet 
datamateriale, der anvendes til udviklingen af ana-
lyseværktøjer, der skal sikre en e� ektiv anvendelse 
af kultur i den militære tænkning og planlægning. 
Den indsamlede data bruger hun også til at under-
støtte forskningsbaseret uddannelse af Forsvarsa-
kademiets kadetter og til at støtte kulturuddannel-
se af Forsvarets øvrige ansatte.

Kultur anses i stigende grad som central i for-
bindelse med tidens krigsførelse. Som antropolog 
i Forsvaret håber Maya på at kunne bidrage med et 
nyt blik på kulturelle processer i missionsområder, 
men også med et nyt blik på kultur internt i Forsva-
ret. For at kunne optimere Forsvarets internationa-
le operationer er det vigtigt ikke blot at fokusere på 
’de andres’ kultur, men også at blive klogere på vo-
res egen kultur, mener Maya.  ■

MAYA MYNSTER CHRISTENSEN SPØ RG ER: 

Hv a d  l a v e r  e n  a n s a t  v e d  d e n  n y e 
s p e c i a l o p e r a t i o n s k o m m a n d o ?  

KULTUR

Som antropolog har Maya 
Mynster Svendsen undersøgt 

soldaterkultur både ved den 
afghanske hærs o�  cersskole 

i Kabul og ved det britiske 
militærakademi Sandhurst. 

Foto: FAK

Spørgsmålet
Hv a d  la v e r  e n  a n t r o p o l o g 
v e d  Fo r s v a r s a k a d e mi e t ?  

 KOMMENTAR

En kold januarmorgen knap � re uger efter, jeg var til-
trådt som chef for Veterancentret, besøgte jeg KFUM 
Soldaterhjem i Fredericia, hvor Esther er vært. Den 
kolde morgen blev hurtigt fortrængt af mødet med 

en meget hjertevarm og passioneret vært, som brændte for at 
hjælpe veteraner. Hun vil gerne gøre det endnu bedre, men lag-
de ikke skjul på de udfordringer, der følger med. Esther er klar 
til at hjælpe de veteraner, som bor på soldaterhjemmet 24/7. 
Opgaverne spænder fra at hjælpe dem med at stå op til at ska-
be rum og mulighed for, at de kan have samvær med deres børn 
på hjemmet. Det sidste havde vi en lang snak om, og Esther vi-
deregav ikke alene en masse viden til mig. Hun � k også synlig-
gjort de udfordringer, der følger med veteraners mulighed for 
at være sammen med deres børn, når de bor på et soldaterhjem.

Det blev et vigtigt emne, som jeg tog med tilbage. Samtidig kunne 
jeg tænke over, hvilket succeskriterium mødet med Esther så hørte 
ind under? Hvad var målsætningen med mødet? Svaret er ingen 
af delene. For et møde mellem to mennesker – og dermed alle ak-
tiviteter eller handlinger - skal ikke nødvendigvis kunne henføres 
til mål- og rammestyring. Til gengæld � k jeg mulighed for at høre 
om Esthers virkelighed; hvad hun havde brug for og havde af idéer.

Kort tid efter besøgte jeg Flyverstaben. Det stod hurtigt klart, 
at den nuværende belastning på personellet er stor, men at der 
sandsynligvis er tale om en anden type belastning end den,
Hæren oplevede under de store udsendelser til Irak og Afgha-
nistan. Vi ved ikke nok om, hvad det betyder for de udsendte 
soldater. Kan vi undersøge det nærmere, vil det være en rig-
tig god ide. Særligt fordi langt de � este af vores procedurer in-
den for veteranområdet i dag er baseret på Hærens erfaringer.

Det at lytte og få input, når man mødes med sine samarbejds-
partnere, er der intet nyt i for Veterancentret – og så måske al-
ligevel. Det nye ligger i at gøre det i endnu højere grad, på � ere 
måder og ikke mindst skabe rammerne for, at det kan lade sig 
gøre. Veterancentret skal evne at kunne identi� cere behov tid-
ligst muligt, sætte behovene på dagsordenen og efterfølgende 
iværksætte en helhedsorienteret støtte og indsats. Det gælder 
på alle områder. Men hvis vi tror, at vi kan planlægge og styre 
alt ud fra analyser foretaget året før og ikke også evner at tage 
højde for situationen, som den udvikler sig, og den kendsger-
ning, at vi arbejder med selvstændigt tænkende mennesker, så 
mister vi evnen til at agere og til at føre i nuet. 

Vi skal også 
kunne føre i nuet 

Jette Albinus 
oberst
chef for Veterancentret 

Forsvaret decentraliserer i disse år en del af produktionen til internetplatforme, Forsvarsavisen, sociale medier og de 
 este andre informationstiltag. Det bet der at din enhed selv skal st rke eres kommunikation og medie-produktion. 
Samtidig vil der  også i fremtiden  være behov for resseoffi cerer både herh emme og i de internationale missioner. 
Derfor opretter orsvarsakademiet i uge  resseoffi cerskursus og senere på efteråret udvidet skrive og fotokursus. 

urserne er tilgængelige for alle med nuværende eller kommende relevant funktion.

Læs mere på www.fak.dk under kurser - eller ring til Thomas Jerichow på 51 59 07 27 og få mere at vide.

STYRK ENHEDENS KOMMUNIKATION
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PROFILEN

”LAN” GIVER ET 
BIDRAG MERE

AF EMMA KIRKETERP / VFK 

- Til august har jeg været i Flyve-
våbnet i 32 år, og hold op, hvor har 

det været spændende. Så man kan godt sige, at jeg 
er gift med jobbet, men det gør ikke noget, for jeg 
er glad hver dag, jeg går på arbejde, siger oberstløjt-
nant Henrik Kanstrup. Han er til daglig chef for 
Operationsafdelingen på Helicopter Wing Karup.

Da Henrik Kanstrup med pilotnavnet LAN tog af 
sted til Afghanistan i begyndelsen af juli måned, 
var det som chef for Resolute Support Missions dan-
ske helikopterbidrags hold 5. Dermed har han væ-
ret udsendt med samtlige af Flyvevåbnets kapaci-
teter – kamp� y, transport� y, radar og helikopter – 
og vel at mærke som chef.
- Et helikopterbidrag er det sidste, jeg mangler i 
min række af udsendelser, og det er lidt unikt. Det 
er jo helt fantastisk at prøve kræfter med det her, 
og jeg har været rigtig heldig at prøve så meget, si-
ger Henrik Kanstrup.

Han ser frem til stillingen som chef for helikop-
terbidraget. Bidraget har base i det nordlige Afgha-
nistan lige uden for byen Mazar-e-Sharif. Det har 
været udsendt siden januar 2015 og består af cirka 
75 personer og to EH101 troppetransporthelikopte-
re. Deres opgave består i at yde transport-helikop-
terstøtte og være på evakueringsberedskab for koa-
litionsstyrkerne.

Fra ét � y til det næste
Henrik Kanstrup � øj som 20-årig sin første solo-
tur i trænings� yet T-17 Supporter på Flyveskolen 
Avnø. Det var helt tilbage i 1984, og to år efter var 
han færdiguddannet F-16 pilot. Herefter fulgte nog-
le år som F-16 pilot, instruktør på Flyveskolen, in-
struktør i USA og senere eskadrillechef for Eska-
drille 726 i Aalborg. Her havde han sin første ud-
sendelse til Balkan som chef i 1999. Men F-16 blev 
ikke det eneste � y, han � k med at gøre.

I 2003 var det tid for Henrik Kanstrup til at gå 
om bord i et noget større � y. Han blev omskolet til 
transport� yet C-130 Hercules og endte som eska-
drillechef for Eskadrille 721 i Aalborg. I 2005 var 
han chef for C-130 bidragets første hold til Afgha-
nistan. Herefter fulgte nogle år i forskellige chef-
stillinger i Flyvertaktisk Kommando.
- Det er lidt utraditionelt som pilot at have prøvet 
så meget forskelligt, som jeg har. Det, der har dre-
vet mig, er, at jeg ikke har været bange for at prøve 
kræfter med noget nyt, forklarer han.

I 2012 skiftede Henrik Kanstrup endnu en gang 
job. Denne gang til chef for Operationssektionen på 
Helicopter Wing Karup. Han kom hermed til at ar-
bejde med en ny � ytype, nemlig helikoptere. I 2013 
var han udsendt som næstkommanderende for Kan-
dahar Air� eld i Afghanistan.
- Det var en kæmpe oplevelse at prøve kræfter med le-
delsesansvaret for driften af Kandahar Air� eld med 
30.000 mennesker og at lægge planen for, hvordan 
man skulle lukke den ned, siger Henrik Kanstrup.

Tager fanen med hjem
Udsendelsen med EH101-helikopteren bliver hans 
� erde med chefansvar. Dermed har han været ud-

sendt med alle Flyvevåbnets kapaciteter.
- Jeg har jo rigelig erfaring med at lede og træ� e be-
slutninger, men jeg er ikke opdateret på at � yve he-
likopter, så det lader jeg være med at gøre mig klog 
på, siger Henrik Kanstrup.

Udover opgaven som chef kommer Henrik Kan-
strup formentlig hjem med fanen. Hold 5 bliver ef-
ter planen Danmarks sidste helikopterbidrag til 
Resolute Support Mission. Og Henrik Kanstrup 
skal således sammen med sine medarbejdere luk-
ke missionen ned.
- Mit job er at varetage en opgave, der virker, og få 
den afsluttet på en værdig måde. Ikke mindst skal 
jeg sørge for, at alt personel og materiel kommer 
hjem i god behold. ■

ERFARING  

Henrik Kanstrup har mange år som chef med sig i 
bagagen. Lige nu er han med Flyvevåbnets helikopterbidrag i 
Afghanistan. Og selv om hans karriere startede som kamppilot, 
vil han ikke dømmes på sin � yvervinge. 

BLÅ BOG

 

Oberstløjtnant
H enrik Rieland Kanstrup, pilotnavn LAN
Født i Aalborg i 1964, 51 år

LAN’s � yhop
U ddannet F-16-pilot i 1986
Omskolet til transport� yet C-130 H ercules i 2004 for at blive chef 
for Eskadrille 721.

I 2012 chef for Operationsafdelingen på H elicopter W ing Karup, der 
huser EH 101, -Fennec- og Lynx -helikopterne, samt T-17 og opera-
tionsstøtteeskadrille 660.

US Bronze Star
I 2014 modtog H enrik Kanstrup det amerikanske militærs medal-
je B ronze Star som anerkendelse for sin indsats som næstkom-
manderende for Kandahar Air� eld. 

Nogle mener, at en mentor-udstationering i Afghani-
stan er spild af tid, men jeg vil gerne slå et slag for, 
at netop denne opgave er uhyre vigtig. Det er her, vi 
giver afghanerne værktøjerne til selv at løse de op-

gaver, som andre i mange år har løst for dem. 

NATO indstillede alle kampopgaver i landet og erstattede ISAF 
med Resolute Support Mission den 1. januar 2015. Mange lan-
de har skåret ned på deres tilstedeværelse, og det gælder og-
så Danmark. Det betyder i praksis, at afghanerne selv skal stå 
for opretholdelse af sikkerheden.

Danmark har nu et styrkeloft på ca. 160 mand. Tolv af os er ud-
stationeret i Camp Qargha i Kabul ved den afghanske o�  cers-
skole, hvor vi virker som mentorer (rådgivere) for både befa-
lingsmænd, kompagnichefer og delingsførere, hvoraf mange 
af dem underviser på skolen.

Men hvordan er det så at mentorere soldater med markant an-
derledes arbejdsvilkår og -metoder, end vi er vante til hjem-
mefra? Et eksempel:

Det er en helt almindelig lørdag - første arbejdsdag i ugen - 
og jeg sidder til møde ved mit afghanske kompagni. Det min-
der om et ugemøde i Danmark, og vores overordnede ønske fra 
mentorernes side er, at det faste personel i kompagniet er klar 
over, hvem der a¥ older de enkelte lektioner, og hvornår de har 
tid til at forberede dem. 

Det starter da også meget � nt, men allerede efter kort tid er vi 
langt uden for dagsordenen. Efter en time hæves mødet, og re-
sultatet er noget vagt: Der er tru� et løse aftaler om, hvem der 
muligvis kan a¥ olde nogle af de enkelte lektioner, men der er 
ikke koordineret hjælpemidler, cases, booking af faciliteter el-
ler noget andet. Og hvad gør man så som mentor?

Afghanernes tilgang til planlægning ligger lysår fra den dan-
ske. Ydermere har vi som mentorer ikke befalingsret over vo-
re afghanske kolleger, og vi kan derfor kun rådgive og støtte. 
Det giver et konstant dilemma mellem at hjælpe på den ene 
side og at lade underviserne falde igennem på den anden. For 
selvfølgelig skal de lære af deres fejl – men konsekvensen ved 
ikke at rådgive er ofte, at skolens elever ikke får lært de ting, 
der er nødvendige.

Men hvornår er det så godt nok? Vi arbejder med begrebet 
”Afghan good enough”. Det bliver aldrig en hær, som vi ken-
der den hjemmefra, og det er heller ikke meningen. Mit man-
tra er, at hvis resultatet i dag er bedre end i går, så er det ”godt 
nok under afghanske forhold”. Man er nødt til at stræbe mod 
fremskridt men uden at forvente perfektion. Gør man det, bli-
ver man sku� et. ■

KOMMENTAR

Mentor-mission 
i Afghanistan 
er uhyre vigtig

Michael
kaptajn
udsendt mentor på DANCON 
RSM hold 2, ANAOA.
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- Regeringen agter at tage �yene hjem 
for at lave en grundig reparation af dem, 
restituere personalet og efteruddanne 
piloterne. Så agter vi at genudsende dem 
i forsommeren 2016, så de kan deltage i 
bekæmpelsen af ISIL.

Udenrigsminister Kristian Jensen (V) 
om det danske F-16 bidrag til kampen 
mod ISIL.

- For hver dag der går, uden at den nye 
minister gør op med de stærke embeds-
mænds styre af departementet, påtager 
han sig et større medansvar for forsva-
rets skæve udvikling.

Berlingske Tidende på lederplads om 
forholdet mellem ressourcer og ambitioner 
i Forsvaret.

Det er vigtigt for Søværnet at have et forhold 
til befolkningen. Vi har en professionel 
stolthed over vores arbejde og vil gerne 
vise arbejdspladsen frem. Og så er det 
vigtigt for befolkningen at kunne se, hvad 
skattekronerne bliver brugt på.

Skibschef og kommandørkaptajn Jens 
Bjørnsteen om at Fredericia har adopteret 
fregatten Iver Huitfeld.

F-16 hjem til tjek

Falsk melodi 
om forsvaret

Fredericia får sit 
eget krigsskib

FOTO: RASMU S KRAMER SCHOU

Fredericia Dagblad 
24.  a u g u s t  2015

Berlingske Tidende 
24.  a u g u s t  2015

Fredericia Dagblad 
25.  a u g u s t  2015 

- Det er en klassisk misforståelse, at 
Forsvarets ledere er sådan nogle, der råber 
ordrer ud. Det indtryk har man fra krig og 
kamp, men det er slet ikke sådan, det foregår. 
De er vant til at lede enormt forskellige 
mennesker, og det gør dem til nuancerede 
og demokratiske ledere.

Erhvervspsykolog Merete Wedell-
Wedellsborg om Forsvarets lederes 
evner i det civile erhvervsliv.

Ledertalenter strømmer 
til erhvervslivet

Dagbladet Holstebro-Struer 
22.  a u g u s t  2015 

SAGT & SKREVET OM

FORSVARET
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 MED ANDRE ØJNE                    RONNY EMBORG / KØKKENCHEF 

Ronny Emborg

Ko k  o g  k ø k k e n c h e f  p å  Re s t a u r a n t  At e r a  i  Ne w  Yo r k .

32 å r  g a m m e l ,  b o s i d d e n d e  p å  Ma n h a t t a n  i  Ne w  Yo r k  
s a m m e n  m e d  k æ r e s t e n  Ma l e n e  o g  s ø n n e n  V i k t o r  p å  
t o  å r .

Ko k  o g  v æ r n e p l i g t i g  p å  Ko n g e s k i b e t  Da n n e b r o g  
2004/ 05.

Ha r  v æ r e t  c h e f  p å  AOC,  G e r a n i u m ,  Re s t a u r a n t  
He r m a n  o g  d ’ An g l e t e r r e ,  d e r  a l l e  h a r  e n  e l l e r  t o  
Mi c h e l i n s t j e r n e r .

B l e v  i  2007 u d n æ v n t  t i l  Å r e t s  k o k  i  Da n m a r k  o g  i  
2002 s o m  ” Cu l i n a r y  St a r  o f  Eu r o p e ” .

Li v r e t : Ø l l e b r ø d .

De t  m æ r k e l i g s t e  j e g  h a r  s p i s t : Sø a n e m o n e r  m e d  
k a n i n h j e r n e .  

Om  f e l t r a t i o n e r : De t  e r  s k a m  u d m æ r k e t  m a d ,  o g  h v i s  
b a r e  m a n  e r  s u l t e n  n o k ,  s å  s m a g e r  e n  f e l t r a t i o n  g o d t .  

AF CHARLOTTE JANSEN / VFK

 Da Ronny Emborg i 
2005 var souschef på 

Hotel d’Angleterres restaurant på Kon-
gens Nytorv i København, blev han og ste-
dets køkkenchef smidt på porten, fordi de 
nægtede at servere den gamle, danske  -
skeret ”Stjerneskud”. Otte år senere blev 
Ronny Emborg bedt om at komme tilbage 
til d’Angleterre, for efter en totalrenove-
ring af hotellet var restauranten klar til at 
være den gourmetrestaurant, som Ronny 
Emborg og den tidligere køkkenchef hav-
de forsøgt at gøre den til.
- Efter kort tid  k vi den første Michelin-
stjerne i hotellets 260-årige historie. Det er 
jeg ret stolt af, siger Ronny Emborg.

Stjerneskud er også et af de ord, danske 
og internationale branchefolk bruger om 
Ronny Emborg. Siden dengang han næg-
tede at servere den traditionelle  skeret, 
har han været køkkenchef på � ere danske 
gourmetrestauranter, blandt andet AOC 
og Geranium. Han har været ansat på tre 
forskellige udenlandske restauranter, har 
høstet Michelinstjerner og er blevet kåret 
som årets kok i Danmark.

Som ung aftjente Ronny sin værnepligt 
på Kongeskibet Dannebrog, og han er ikke i 
tvivl om, at erfaringen herfra er en af årsa-
gerne til, at han efter kun 10 år har opnået 
stjernestatus i kokkeverdenen.
- Jeg har været mange steder i løbet af min 
karriere, og jeg har taget noget med mig 
hver gang, også fra Dannebrog. Og selv-
følgelig har jeg også brugt min erfaring fra 
Dannebrog til at promovere mig selv, siger 
Ronny Emborg. 

Ikke lyst til værnepligt
Ronny Emborg startede sin karriere som 
opvasker, inden han i 2004 blev uddannet 

kok på Molskroen. Da han efterfølgende 
skulle aftjene sin værnepligt, var han hel-
dig at få plads som kok på Kongeskibet Dan-
nebrog. Men den unge Ronny Emborg følte 
sig i første omgang ikke heldig, for han var 
ambitiøs og havde andre planer. 
- Jeg var lidt frustreret over, at jeg skulle 

ind og aftjene min værnepligt. På det tids-
punkt var jeg på kokkelandsholdet og var 
på vej til OL, og jeg syntes ikke, jeg havde 
tid til det, siger han.

Trods modvilje og manglende lyst blev 
Ronny Emborg alligevel hurtigt glad for at 

være en del af besætningen på Dannebrog. 
For selvom han på Molskroen havde brugt 
det meste af tiden på at lave gourmetmad 
og deltage i forskellige kokkekonkurren-
cer, så lærte han også noget af at være en 
del af det hold, der skulle sørge for mad til 
folkene om bord.
- Under min uddannelse lavede jeg aldrig 
mad til store selskaber. Det interesserede 
mig ikke. Men det  k jeg prøvet på Dan-
nebrog, for inden vi tog på sommertogt, 
skulle vi stå i København og lave 100 ku-
verter, som skulle serveres fem forskelli-
ge steder på Grønland. Maden skulle klar-
gøres og konserveres eller fryses ned. Når 
vi så kom til Grønland,  k vi nogle enkel-
te ting at supplere med, inden vi skulle stå 
klar med det hele. Det var en stor udfor-
dring at lære at organisere det, og det var 
her, jeg lærte kunsten at langtidstilbere-
de, siger Ronny Emborg.

Køkkenchef for de kongelige
Af de omkring 40 værnepligtige, der sam-
men med Ronny Emborg aftjente deres vær-
nepligt på Kongeskibet Dannebrog i 2004, 
var der tre kokke. De to lavede mad til be-
sætningen, mens Ronny Emborg havde den 
uo�  cielle titel af ho� ok og skulle sørge for 
at bespise de kongelige. Men de unge vær-
nepligtige hjalp hinanden, for kammerat-
skabet ombord var godt.
- Jeg var den, der havde mest erfaring som 
kok, så det var helt naturligt, at det var 
mig, der lavede mad til de kongelige. Men 
vi hjalp selvfølgelig hinanden. Vi ville alle 
gerne lave noget godt, men der skulle også 
være tid til at have det lidt sjovt sammen, 
siger Ronny Emborg. 

Han var dagligt i dialog med Prinsgema-
len, hvor de sammen planlagde dagens me-
nu. Den korte tid til planlægning var ny for 
Ronny Emborg, der havde været vant til, at 

alting blev planlagt til mindste detalje, og 
at der blev lavet prøveretter og smagt til, før 
maden blev serveret for gæsterne. Men det 
var der ikke tid til på Dannebrog.

Den unge kok blev indimellem også ud-
fordret af at skulle lave mad af mere sjæld-
ne råvarer. Selvom han fra Molskroen var 
vant til at lave spændende og eksperimen-
terende mad, kom han ofte ud for at stå med 
råvarer, som han ikke kendte noget til. Det 
kunne være snekrabbe på Grønland eller 
ukendte  sk i Athen, hvor Dronning Mar-
grethe og Prinsgemalen den sommer var 
til Olympiske Lege. 
- Jeg mødte mange nye udfordringer om-
bord på Dannebrog. Det var rigtigt spæn-
dende, og jeg er glad for mit ophold der, si-
ger Ronny Emborg.

Nye eventyr i New York
I foråret 2015 blev Ronny Emborg kontak-
tet af ejeren af Atera, en af New Yorks fø-
rende gourmetrestauranter. De søgte en 
ny køkkenchef og ville gerne smage Ron-
nys mad. Så han rejste til New York, hvor 
han serverede en treretters menu for dem. 
De var begejstrede, og i maj måned � ytte-
de Ronny Emborg og familien fra Vanløse 
til det sydlige Manhattan.

Det er første gang, en dansk kok er ble-
vet headhuntet til en tostjernet Michelin-
restaurant i udlandet, så det i sig selv er lidt 
af en bedrift. For nogle kunne det måske li-
gefrem være det ultimative mål, men Ron-
ny har planer om mere.
-Vi skal have tre Michelinstjerner. Men 
det handler ikke bare om at få � ere stjer-
ner. Jeg tror, at hvis man hele tiden udvik-
ler sig og fokuserer på at gøre det godt, så 
bliver man også belønnet.  I vores branche 
sker det med stjerner, og jeg er overbevist 
om, at hvis man har modet, så kan alt lade 
sig gøre, siger Ronny Emborg. ■

Alt kan 
lade sig gøre, 
hvis man har 
modet
Den danske kok Ronny Emborg er et stjerneskud på den 
internationale madscene. Karrieren startede på Kongeskibet 
Dannebrog, hvor han som nyuddannet kok havde ansvaret for at 
lave mad til besætning, kongelige og gæster ombord.

MESTERKOK

FOTO: RASMU S KRAMER SCHOU

Jeg tror, at hvis 
man hele tiden 
udvikler sig 
og fokuserer på 
at gøre det godt, 
så bliver man 
også belønnet.
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I h v e r t  n u m m e r  a f Fo r s v a r s -
a v i s e n  b e d e r  v i s y v a n s a t t e i 
f o r s v a r e t  o m a t  f o r h o l d e si g t i l 
e t  s a m m e sp ø r g sm å l . 

I d e n n e o m g a n g h a r  v i sp u r g t  
t i d l i g e r e u d s e n d t e s o l d a t e r  f r a  
1. l o g i s t i k b a t a l j o n  2. s a n i t e t s -
k o m p a g n i .

”Den er meget kraftig 
i smagen, og selv om 
det er en feltration 
bliver den ikke kedelig 
i længden.

AMALIE, PREMIERLØJTNANT 
KYLLING SUR/SØD MED RIS

”Den var faktisk god. 
Det virkede til, at 
der var noget power i 
den. Det var dog lidt 
svært at røre rundt i 
karto�elmosen.

SØREN, OVERKONSTABEL 
OKSEKØD MED KARTOFFELMOS

”Den var �n. Hvis man 
varmer den lidt læn-
gere tid end angivet og 
giver den lidt salt og 
peber, så er det en ud-
mærket feltration.

MICHAEL, SERGENT 
OKSEKØD MED PASTA OG GRØNTSAGER

”Den smagte for meget 
af kikærter og var 
en smule melet, men 
ellers havde den 
en god substans og 
mættede godt. 

CARLSEN, SERGENT 
KIKÆRTER MED KARRY, LØG OG KARTOFLER

”Den er blevet bedre. 
Især er det en forbed-
ring at kødsovsen, og 
risene er blevet sam-
let i en pakke, så det 
bliver bedre kogt. 
Improvement.

TORBEN, OVERKONSTABEL AF 1. GRAD 
CHILI CON CARNE 

 

 

”Den smager vel okay. 
Den er godt nok meget 
ensformig. Men alt 
i alt er det en okay 
feltration.

STEFFEN, OVERKONSTABEL 1. GRAD STEFFEN 
KYLLING SUR/SØD MED RIS

HVAD SYNES DU 
UMIDDELBART OM 
DE NYE RETTER?

”Den mætter godt, 
men jeg synes, den 
bliver lidt vammel i 
længden.

CASPER, SERGENT 
KYLLING MED CHAMPIGNON OG PASTA 

 

V e r si o n  2 a f p r o j e k t  n y f e l t r a -
t i o n  e r  l a n d e t . De r  e r  t a l e o m 
e n  j u s t e r i n g p r i m æ r t  a f h o v e d -
r e t t e r n e .  G r u n d l æ g g e n d e  e r  
d e n y e r a t i o n e r  s a m l e t  s e t  d e 
m e s t  e n e r g i r i g e n o g e n si n d e . 
Me n  h v a d  s y n e s d u  u m i d d e l -
b a r t  o m d e  n y e r e t t e r ?

DE NYE RETTER I 
FELTRATIONERNE




