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INTERFORCE

SYNSPUNKT

Frygten for kidnapning gør medierne dybt 
afhængige af forsvaret, hvis de vil dække 
Danmarks krig i Irak. Den situation udnytter 
forsvaret i hidtil uset grad

Islamisk Stat har som bekendt erklæret alle 
vesterlændinge krig, og derfor er det forbundet 
med absolut livsfare for danske journalister at 
begive sig ind i IS-kontrollede områder på egen 
hånd. To danske mediefolk har allerede været 
igennem IS’s kidnapnings- og torturmaskineri, og 
det afholder naturligvis andre fra at forsøge sig. 

I praksis betyder det, at medierne er nødt til 
at samarbejde med forsvaret, hvis de vil have 
adgang til informationer om den danske krigs-
indsats og adgang til krigsskuepladsen.  

Ligesom under krigen i Libyen er det ude-
lukkende det danske forsvar og dets allierede, 
der ved, hvor de danske bomber lander, hvil-
ken effekt de har, og hvordan situationen i 
øvrigt er i krigzonen. 

Forsøger medierne alligevel at spørge, ly-
der svaret, at det ikke er muligt at besøge de 
danske soldater og at alle oplysninger om den 
danske krigsindsats – bortset fra antallet af mis-
sioner og anvendte bomber – er hemmelige.

I en tid, hvor den generelle adgang til viden 
og informationer aldrig har været større, befinder 
medierne – og dermed den danske befolkning – 
sig derfor i den absurde situation, at vi ikke aner, 
hvad der foregår i den krig, vores land deltager i.
Det er i bund og grund et alvorligt demokratisk 
problem. For hvordan skal befolkningen forholde 
sig til en krigsindsats, de ikke aner noget om? 

Når forsvaret kan tillade sig at ignorere be-
folkningens ret til at vide besked med den 
danske krigsindsats, skyldes det ikke mindst 
den massive politiske opbakning til krigen. 

På Christiansborg bakker alle partier undta-
gen Enhedslisten og Uffe Elbæk op om krigs-
deltagelsen, og det samme gælder to ud af 
tre danskere. Dermed er ethvert politisk pres 
for åbenhed sat ud af kraft, og forsvaret be-
høver derfor hverken at spilde tid, penge eller 
mandskab på at sælge krigen. 

På længere sigt holder denne kurs naturligvis 
ikke. I takt med, at krigsdeltagelsen i Irak – som i 
alle andre krige – løber ind i kriser og udfordrin-
ger, vil kravet om øget åbenhed givetvis vokse. 

Men desværre er det de selvsamme politiker-
ne, som til den tid skal pålægge forsvaret at åbne 
op. Og spørgsmålet er, hvor stor deres interesse 
vil være i det – med mindre de denne gang kan 
påvise målbare resultater af den danske indsats. 
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InterForce
– er et samarbejde mellem forsvaret og civile 
private samt offentlige virksomheder omkring 
forsvarets brug af det frivillige personel. Inter-
Forces formål er at forbedre forholdene for de 
medarbejdere, der har både en militær og en  
civil forpligtelse.

InterForce blev etableret i 1999 og har en 
komité bredt sammensat af topchefer fra en 
række private og offentlige virksomheder.

Fornuftsægteskab i krise
InterForce 
når milepæl 
på facebook

Endnu en bruger har vendt 
tomlen i vejret på InterForces 
facebook-side, og de første 
1.000 ”likes” er i hus.

   AF MORTEN FREDSLUND

»Det er blot elleve måneder siden, vi 
for alvor begyndte at bruge facebook-
siden i vores markedsføring, og på 
den baggrund er vi meget tilfredse 
med, at vi nu har rundet de 1.000 ”li-
kes”,« siger chefen for InterForce Se-
kretariatet, Jan Norgaard.

InterForce facebook-side blev opret-
tet i december 2011, men først i no-
vember 2013 begyndte man så småt at 
lægge nyheder fra InterForces website 
ud på facebook-siden. Siden da er akti-
viteterne øget yderligere, så Facebook 
nu også bruges til markedsføring af de 
aktiviteter, der udbydes fra centralt hold 
eller i de seks InterForce-regioner.

InterForce er også aktiv på LinkedIn, 
hvor støttevirksomheder og tidligere 
soldater, der søger udfordringer i det ci-
vile, har mulighed for at mødes.

”InterForce”-gruppen er fællesrum og 
to undergrupper udgør hhv. virksomhe-
dernes og soldaternes eksklusive spar-
ringsrum. 

Grupperne har 165 medlemmer.

Til hver udgave indbyder redaktionen en gæst 
til at bidrage med et ‘Synspunkt’ om et tema, 

som ligger skribenten på sinde.
Skribentens holdninger deles ikke nødvendigvis 

af hverken forsvarets eller InterForces ledelse.

Af Charlotte Aagaard, forsvarsmedar-
bejder ved dagbladet Information og 

medforfatter til bogen »Frontlinjer« – med 
medierne og militæret i krig.
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   AF MORTEN FREDSLUND

Genindvielsen af den markante mindesten 
fandt sted i silende regn, men det kunne ikke 
forhindre, at det blev en smuk og højtidelig 
begivenhed ved søbredden midt i Oksbøllej-
ren, hvor Mindestenen nu er genrejst.

Det var ISAF Hold 6, der efter adskillige tab 
i 2009 tog initiativ til at rejse mindestenen i 
Camp Viking, danskerlejren i Camp Bastion, 
og stenen har siden dengang har været et 
markant symbol og samlingspunkt for alle 
danskere, der besøgte Camp Bastion.

Mindestenen bærer navnene på 38 danske 
soldater, som har mistet livet under udsta-
tioneringen i Helmand-provinsen. Da Hæren 
markerede den nye placering af mindestenen 
for faldne i Helmand lagde forsvarsminister 
Nicolai Wammen, og forsvarschef Peter Bar-
tram de to første kranse ved mindesmærket, 
hvor også mange pårørende lagde kranse og 
blomster efter de officielle taler. 

Et stærkt symbol
»Mindestenen her er et stærkt symbol, og 
den er noget helt særligt. Især fordi det er 
soldaterne selv, der har taget initiativ til den, 
og det er soldaterne selv, der har rejst minde-
stenen i sin tid. Så det er med stor ydmyghed, 
jeg står her i dag,« sagde en bevæget for-
svarsminister Nicolai Wammen fra talerstolen.

Forsvarschefen talte direkte til de dræbte 
soldater, og med blikket rettet mod mindes-
mærket sagde han blandt andet: 

»I gav jeres liv for at hjælpe andre med at få 
en bedre fremtid.«

Til debat på Facebook
Allerede da mindestenen blev pillet ned for at 
blive transporteret hjem fra Camp Bastion, op-
stod en debat om, hvor stenen skulle genrejses 
herhjemme. Kastellet i København, Hærens ho-
vedkvarter i Karup og flere kaserner var i spil til 
stenens nye placering. Da debatten tog til, lagde 
Hærens Operative Kommando spørgsmålet ud 
til debat på deres Facebook-side. 5.000 læste de-
batten, og flere end 200 svarede konkret tilbage. 

»Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvor stenen 
ville komme mest til sin ret, men jeg synes, 
at den nye placering er et rigtigt smukt sted 
med gode adgangsforhold for de pårørende. 
Det vigtigste er dog, at man fra Hærens side 
har inviteret til en åben og offentlig debat om, 
hvor stenen kunne placeres. Det er rigtig vig-
tigt, at soldaterne og de pårørende selv har 
haft mulighed for at give deres besyv med, og 
der ikke blot har været tale om en skrivebords-
beslutning,« sagde den tidligere militære koor-
dinator i InterForce Region Midtjylland, oberst 
Kurt Moesgaard, der var blandt de inviterede 
gæster, da genindvielsen fandt sted. 

Oksbøllejren danner rammerne for en ræk-
ke af de uddannelser, som Hærens soldater 
skal igennem i løbet af karrieren. Eksempels-
vis er alle de af hærens soldater, der skal ud-
sendes til en international mission, forinden 
på flere uddannelses- og øvelsesophold i lej-
ren og øvelsesterrænet. 

Et af de stærkeste symboler over danske soldaters indsats 
i den afghanske Helmand-provins er hentet hjem. For nylig 
blev mindestenen fra Camp Bastion genindviet i Oksbøllejren. 

Mindesten flyttet fra 
Helmand til Oksbøl

MINDESTEN HENTET HJEM

  AF MORTEN FREDSLUND

I løbet af kort tid vil forsvarsminister 
Nicolai Wammen sikre, at tidligere ud-
sendte soldater bliver tilknyttet Logbuy-
rabatordningen, som alle forsvarets fast-
ansatte allerede kan gøre brug af i dag. 
Det skriver Berlingske. 

Veteranernes mulighed for at benytte 
sig af de tusindvis af rabatter i Logbuy-
ordningen skal ses som et supplement 
til Veterankortet. Det er aldrig blevet den 
succes, som politikerne drømte om, da 
de indførte kortet for tre år siden. 

Derfor vil Nicolai Wammen i de kom-
mende måneder indkalde Folketingets 
partier samt erhvervsorganisationerne 
for at drøfte, hvad man kan gøre for 
yderligere at understøtte, at det danske 
civilsamfund tager muligheden for at an-
erkende danske veteraner til sig.

»Jeg oplever ikke en modvilje fra er-
hvervslivet i forhold til at tage det her 
ansvar. Men jeg tror, der er brug for at 
genopfriske vigtigheden af veterankortet 
for erhvervslivet. Det vil jeg gerne sætte 
på dagsordenen,« siger Nicolai Wammen 
til Berlingske.

Øget rabatregn  
til veteraner

Veterankortet, der blev 
udstedt i 2011, er aldrig 
blevet en succes. 
Nu vil forsvarsministeren 
sikre flere rabatter til 
veteranerne.
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NIGHT HAWK 2014

Mærsk-skib boardet  
af Frømandskorpset
Som led i øvelsen Night 
Hawk 2014 gennemførte 
soldater fra Frømands-
korpset en gidselrednings-
aktion på et af verdens 
største containerskibe, 
Mary Mærsk.

   AF KIM VIBE MICHELSEN  

OG MORTEN FREDSLUND

Der var basis for at få kaffen galt i halsen, hvis 
man sad på Scandlines-færgen mellem Rød-
by og Puttgarden søndag den 28. september. 
For pludselig blev det kæmpemæssige skib i 

samme farvand, Mary Mærsk boardet af svært 
bevæbnede frømænd, der blev sat ned flere 
steder på skibet fra lavtflyvende helikoptere 
kun få sømil fra Scandlines-færgens sejlrute.

Aktionen var en del af den store øvelse for 
specialoperationsstyrker, Night Hawk 2014. 

Efter aftale med Mærsk, havde øvelsen 
lånt det kæmpestore Triple E-containerskib 
Mary Mærsk til at træne indsættelse imod et 
kapret skib under realistiske forhold. Mary 
Mærsk er et af verdens største container-
skibe. Så stort at det ikke er i stand til at gå 
igennem Panamakanalen. 

»Det er naturligvis en stor opgave at gå 
om bord i et så stort skib. Og samtidig er 
det begrænset, hvor mange frømænd man 
kan sætte om bord hurtigt, overraskende og 

gerne uset. Så vi koncentrerer os om at tage 
kontrol over de vigtige steder på skibet som 
kommandobro og maskinkontrolrum. Og så 
naturligvis redde gidslerne ud af det sikrede 
rum. Så længe vi har kontrol over de vigtige 
områder, kan afsøgningen af resten af skibet 
vente, til der kommer flere kræfter – eventu-
elt i den nærmeste havn,« forklarer Komman-
dørkaptajn Stefan Neubauer Andersen, der er 
chef for Frømandskorpset.

Firet ned
Under aktionen firede omkring 30 soldater 
fra Frømandskorpset sig ned på det kaprede 
skib fra helikoptere. Her skulle de nedkæmpe 
piraterne rum for rum. Genskabe kontrol over 
skibet og befri de 23 søfolk, som til lejligheden 
havde barrikaderet sig i et lukket aflåst områ-

Efter boardingen i rum sø sejlede Mary Mærsk til Århus Havn,  hvor frømændene forlod skibet.  Foto: Morten Fredslund

Frømændene måtte igennem flere forhindringer efter de var sat ned på det cirka 400 meter lange Mary Mærsk.  Foto: Casper Thybjerg/Frømandskorpset

I skæret fra den nedgående sol blev frømændene firet ned på Mary Mærsk fra flere lavtgående helikoptere.  Foto: Henrik Palshøj/Frømandskorpset. 

Foto: Henrik Palshøj/Frømandskorpset
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NIGHT HAWK 2014

de, der fungerer som en slags panikrum eller 
en sidste skanse, hvis skibet er under angreb.

Fra hurtigtgående RIB-både, der sejlede 
i Mary Mærsks kølvand, holdt et indsats-
hold sig klar til at gå om bord for at tage 
sig af sårede, bevismaterialer og eventuelle 
sprængstoffer. Holdet bestod af Søværnets 
militærpoliti, Frømandskorpsets ammuniti-
onsryddere og paramedics. 

På fregatten Niels Juel, der under hele 
operationen holdt sig i nærheden, var der 
opstillet et mikrohospital med to kirurger, der 
hurtigt ville kunne behandle selv meget vold-
somme skader på eventulle sårede.

 
Fokus på planlægning
Frømændene havde indenfor en times tid 
kontrol over skibet, der efterfølgende fortsatte 
sin rute mod Århus havn. Det lykkedes i øvel-
sen soldaterne at redde alle gidsler. Øvelsen 
sluttede dog ikke der. På så stort et skib er der 
rigtigt mange steder man kan gemme sig, og 
frømændene brugte det meste af natten på at 
gå skibet igennem med tættekam, før de med 
sikkerhed kunne erklære skibet piratfrit.

Som Danmarks maritime specialopera-
tionsstyrke er boarding af skibe en af frø-
mandskorpsets kerneopgaver, og det er 

Frømændene forlader Mary Mærsk og Århus 
Havn i hurtiggående gummibåde.  

Foto: Morten Fredslund

I baggrunden fregatten Niels Juel, der var  
back-up under hele operationen.  Foto: Casper Thybjerg/Frømandskorpset.

noget, de træner ofte på mindre øvelser og 
som de fleste har prøvet skarpt i Det Indiske 
Ocean. På Night Hawk-øvelsen var der dog 
indsat så mange specialoperationsstyrker, at 
man også kan øve det omfattende planlæg-
nings- og efterretningsarbejde, der går forud 
for en operation.

»Opgaven er absolut reel i forhold til, det vi 
har set ske i området ud for Somalia. Og det 
er en vigtig del i at sikre Danmarks maritime 
interesser globalt. Frømændene har fået træ-
net den konkrete indsættelse på et relevant 
skib, og staben har haft mulighed for at gen-
nemføre en lige så reel planlægning med 
indsamling af alle de mange oplysninger, der 
skal til for at løse opgaven,« siger Stefan Neu-
bauer Andersen.

Mærsks deltagelse i øvelsen skal ikke ses 
som et udtryk for en ændret trusselsvurde-
ring for rederiets skibe. 

Fakta

• Mærsk Line bygger i alt 20 stk. 
Triple-E containerskibe – der er 
blandt verdens største contai-
nerskibe. Halvdelen er søsat. 

• Samlet pris: I omegnen af 4 mia. 
dollars. 

• Længde: Knap 400 meter.

• Bredde: 58 meter.

• Dødvægt: 194.153 tons

• Hvert skib indeholder 60.000 
tons stål. Det er stål nok til at 
producere 185.489 Harley Da-
vidson Fat Boy motorcykler eller 
8,4 stk. Eiffeltårne.

• Broen befinder sig 62,5 meter 
over kølen.

• Et Triple-E skib kan lastes med 
18.000 stk. 20 fods containere. 
En container kan f.eks. rumme 
8.000 par sko.

• Skibet er bygget til at modstå 
25 meter høje bølger.

Triple-E

InterForce medlemsmagasin no. 4 2014 5



FRA SOLDATER TIL BOREBISSER

• HR-Partner og General Manager 
i Maersk Drilling 

• 38 år

• Bor på Østerbro i København

• Har endnu ikke skiftet Golfen 
ud med noget større 

• Dyrker lidt hyggetriathlon og 
snupper en ironman i ny og næ

• Måtte investere i fire jakkesæt 
første dag på jobbet

Fakta
Martin 
Windfeld 
Velin

   AF KIM VIBE MICHELSEN /  

FORSVARETS HOVEDREDAKTION

Vi er i Svendborg. Der hvor det hele begyndte. 
Det var her kaptajn Peter Mærsk Møller for 110 
år siden grundlagde det første rederi, der se-
nere skulle udvikle sig til en verdensomspæn-
dende koncern med hundredevis af skibe, 
havnefaciliteter og ikke mindst boreplatfor-
me. Her ligger stadig koncernens kursuscenter 
med hotel, og det er her i Rantzausminde lige 
uden for byen, at jeg møder en cool casual 
Martin i lyseblå skjorte og sandfarvede jeans. 
Han er på kursus i boreteknologi, og her er 
dresscode lidt mere afslappet.

Mærsks historie er dog ikke Martins histo-
rie. Han har kun været i firmaet i et halvt år, og 
hans historie handler mere om forsvaret end om 
Mærsk. Landsdelen var den samme, men må-
lene nogle helt andre. I 1996 søgte Martin Wind-
feld Velin ind som reserveofficer og begyndte på 
sergentskolen i Odense. Han ville være officer.

»Jeg kom til Sjællandske Trænregiment og 
fik min første ledelseserfaring. Det var super-
spændende, men jeg fandt hurtigt ud af, at 
jeg nok havde for meget ild i røven til logistik, 
så jeg søgte ind på officersskolen og valgte 
derefter kamptropperne. Det var langt mere 
mig,« fortæller Martin Windfeld Velin.

Ingen tab på hjemmefronten
Og Martin var god til at gå til officer. Han kom 
igennem geleddet og fire missioner med fine 
papirer. Han var blandt andet på ISAF Hold 4 
under nogle af de hårdeste kampe, danske 
soldater har været med til, hvor de skulle 

rydde hele Upper Gereshk Valley for Taleban, 
og han tog tre år i læredrengestillingen som 
adjudant for chefen for Forsvarsakademiet.

»At være kompagnichef er det fedeste job, 
jeg nogensinde har haft, og jeg var også rigtigt 
glad for at være adjudant, som gav mig et ind-
blik i en helt anden verden. Og de ledelseser-
faringer, jeg fik dengang, bruger jeg hver dag i 
mit nye job,« siger Martin Windfeld Velin.

Belønningen kom da også. Han blev optaget 
på Hærens fineste majorkursus Operations- og 
Føringsuddannelse, som traditionelt har været 
kurset, der åbnede dørene til en hurtigere op-
stigning i graderne. I folkemunde er det kendt 

som skilsmissekurset for sin hårdhed, men Mar-
tin kørte pænt igennem og tog i øvrigt lige en 
Master i Business og Administration ved siden 
af – uden civile tab på hjemmefronten.

Martin Windfeld Velin brændte efter at 
prøve den nyindlærte teori af i praksis. Han 
brændte for at få et ledelsesjob med beslut-
ningskompetence, men med besparelserne i 
det seneste forsvarsforlig virkede udsigterne 
ikke særligt lovende.

»Jeg blev sagsbehandler i Forsvarskom-
mandoen, og det kunne jeg så se frem til de 
næste otte til ti år, inden der blev en chefstil-
ling ledig. Det kunne jeg ikke leve med, så jeg 
begyndte at se mig om efter noget andet,« 
siger Martin Windfeld Velin.

Officerer har mere ledelseserfaring
Noget andet kom hurtigt, og i dag er Martin 

Fra soldater til  
borebisser
I februar skiftede Martin Windfeld Velin den fine M/69 
uniform ud med det nålestribede jakkesæt og gik fra 
sagsbehandlerjobbet i Forsvarskommandoen til en stil-
ling som HR-Partner i Maersk Drilling efter 18 år i for-
svaret. Han rejser nu jorden rundt og rådgiver chefer for 
boreplatforme om personaleledelse, men han savner 
også soldaterhåndværket og ånden fra officerskorpset.
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ÆNDRINGER I FORSVARETS ORGANISATION

   AF MORTEN FREDSLUND

Den 1. oktober gennemførte forsvaret en om-
fattende reorganisering af forsvarets ledelse 
og organisation. Værnsfælles Forsvarskom-
mando, VFK, blev oprettet, og Forsvarskom-
mandoen i sin kendte skikkelse blev nedlagt.

Ændringen betyder også, at Hærens Ope-
rative Kommando, Søværnets Operative 
Kommando og Flyvertaktisk Kommando er 
nedlagt som selvstændige myndigheder, 
og i stedet er oprettet tre værnstabe i Værns-
fælles Forsvarskommando. Ændringerne er 
den største omlægning af forsvarets øverste 
ledelse i nyere tid og sker som følge af den 
aftale om reorganisering af ledelsen af for-
svaret, der blev indgået den 10. april 2014.

Syv stabe
Værnsfælles Forsvarskommando, VFK, be-
står i alt af syv stabe og kommandoer pla-
ceret i hhv. København, Karup, Aalborg og 
Nuuk. Den omfatter Hærstaben, Flyversta-
ben, Marinestaben, Operationsstaben, Ko-
ordinations- og Udviklingsstaben, Arktisk 
Kommando samt  Specialoperationskom-
mandoen.

Forsvarschefen, general Peter 
Bartram er chef for den Værns-
fælles Forsvarskommando, mens 
generalløjtnant Per Ludvigsen 
er tiltrådt en nyoprettet stilling 
som viceforsvarschef. 
Forsvarschefen har fortsat an-
svaret for at udvikle, producere 
og indsætte styrker og enheder 
og for den militærfaglige rådgiv-
ning til forsvarsministeren og det 
politiske niveau i øvrigt. 

helt ude af forsvaret. Som HR-Partner i Maersk 
Drilling har han fået lov til at bruge sine ledel-
sesværktøjer fra forsvaret igen og igen. Hans 
primære opgave er at sparre med chefer på 
boreplatforme om forskellige ledelsesmæs-
sige eller personalemæssige problemer, der 
kan opstå, og her kommer den militære ud-
dannelse ham til gode på alle måder.

»Jeg har været vildt glad for de 18 år, jeg 
har haft i forsvaret. Det har givet mig ledel-
seserfaring i et omfang og af en karakter, som 
det er meget svært at opnå i det civile. På det 
område står vi meget stærkt som officerer. 
Jeg er relativt ny, og mine kolleger ved langt 
mere om kerneforretningen og teknologien, 
end jeg gør. Når det kommer til ledelse og 
det at håndtere menneskelige problemer, 
står jeg langt stærkere som tidligere officer,« 
siger Martin Windfeld Velin.

Han er rigtigt glad for sit nye job, der ikke 
arbejdstidsmæssigt er en større belastning, 
end det han var vant til. Martin skal jævnligt 
ud at besøge de ni boreplatforme, han arbej-
der med. De ligger spredt over hele verden 
fra Den Mexicanske Golf over Angola til Syd-
korea. Det giver ham dækning for den even-
tyrlyst, der ellers blev dækket af missionerne 
i forsvaret. Alligevel er der dog ting, der ikke 
rigtigt er det samme.

»Jeg savner kammeratskabet og den kultur, 
ånd og tradition, der er i officerskorpset. Der 
er ikke mange middage her i selskabsuniform. 
Derudover savner jeg håndværket. Det rent 
soldatermæssige. Det får man ikke andre steder 
end i forsvaret,« siger Martin Windfeld Velin. 

Omfattende ændringer i 
forsvarets organisation
Den 1. oktober overgik forsvaret til ny organisation. 
Værnsfælles Forsvarskommando er oprettet, og 
samtidig er Forsvarskommandoen og de tre opera-
tive kommandoer nedlagt. 

• Grundlagt i 1972.

• Hovedkvarter i København.

• Kontorer i: Australien, Brunei, 
Malaysia, Singapore, Sydkorea, 
Aserbajdsjan, Danmark, Norge, 
Storbritannien, Angola, Came-
roun, Brasilien, Venezuela og USA.

• 3.300 ansatte fordelt på 52 
nationaliteter. Ejer og driver 26 
boreplatforme over hele verden 
Er i dag den 9. største udbyder 
på verdensplan.

MAERSK DRILLING

Fem nye styrelser
Samtidig med ændringerne i den militære 
del af forsvarets ledelse er der også sket en 
reorganisering af Forsvarsministeriet, og 
der er oprettet fem nye styrelser: 

• Værnsfælles Forsvarskommando, VFK

• Forsvarsministeriets Materiel- og 
Indkøbsstyrelse, FMI

• Forsvarsministeriets Personale-
styrelse, FPS

• Forsvarsministeriets Ejendoms-
styrelse, FES

• Forsvarsministeriets Regnskabs-

styrelse, FRS

De nye styrelseschefer indtræder i For-
svarsministeriets koncernledelse.

Veterancentret og Forsvarets Center for 
Arbejdsmiljø indgår fra 1. oktober 2014 i 
Forsvarsministeriets Personalestyrelse. For-
svarets Materieltjeneste skifter navn og 
organisatorisk placering til Forsvarsministe-
riets Materiel- og Indkøbsstyrelse. 

De øvrige styrelser under Forsvarsmini-
steriet fortsætter uændret.

Artiklen har tidligere været bragt  
i Forsvarsavisen.



INTERFORCE FEJREDE HÆREN

   AF MORTEN FREDSLUND

Som en del af Hærens 400 års jubilæum, blev 
der i slutningen af september afholdt et brag 
af en festkoncert i Operaen i København. Samt-
lige professionelle musiske enheder i forsvaret 
deltog og leverede for første gang nogensinde 
en musikoplevelse i ét fælles arrangement.

Kongefamilien ankom med kongechalup 
fra Amalienborg med Regentparret i spidsen. 

InterForce  
fejrede Hæren
Godt 120 festklædte gæster fra InterForce- 
virksomhederne var med da Hæren blev fejret  
med et brag af en koncert i Operaen. 

Koncerten blev overværet af cirka 1700 men-
nesker, hvoraf Hæren havde inviteret godt 
300 og InterForce de 120 gæster.

Blandt de øvrige gæster var politikere, 
nuværende og tidligere officerer, befalings-
mænd og konstabler fra hæren, repræsen-
tanter fra hærens faglige organisationer m.fl. 

Ved indgangen til Operaen bød Søvær-
nets Tambourkorps gæsterne velkommen 
med sang og musik. Inde i Operaen var 

forsvarschefen, general Peter Bartram første 
mand på scenen: 

»Velkommen til en helt særlig jubilæums-
koncert i anledning af Hærens 400 års jubi-
læum. Mange gode kræfter i og udenfor for-
svaret har arbejdet for dette arrangement. Vi 
har blandt andet fået en fantastisk støtte fra 
enkeltpersoner, civile fonde og virksomheder. 
Af hjertet tak for jeres indsats og jeres bidrag,« 
sagde forsvarschefen bl.a. i sin velkomst. 

Derefter førte Prinsens Musikkorps gæster-
ne igennem en musikalsk rejse, inden Slesvig-
ske Musikkorps akkompagnerede et uddrag af 
Teaterkorpsets ”I Afghanistan skyder man med 
Vandpistoler”, som med humor og alvor skil-
drer en række faktiske hændelser og erfaringer 
fra kærester og koner til danske soldater i krig. 

Værelse med udsigt
I pausen mellem 2. og 3. afdeling var InterForce 
vært ved en reception i restauranten på fjerde sal, 
hvor en fremragende udsigt over København blot 
var et yderligere bidrag til det i forvejen impone-
rende overflødighedshorn af musik, glamour, fest 
og farver som udspillede sig på scenen. 

Fotos: Olav Vibild og Morten Fredslund
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INTERFORCE FEJREDE HÆREN

Der indgår knap 70 professionelle musikere og 
godt og vel 50 konstabler og værnepligtige i 
Hærens musiske korps, som i godt et års tid har 
arbejdet målrettet med jubilæumskoncerten. 
Repertoirets sammensætning høstede stor ros 
blandt gæsterne fra InterForce:

»En fantastisk oplevelse. Mixet mellem  musik 
og teater er rigtig fint og flot,« sagde kommu-
naldirektør i Gentofte Frank E. Andersen.
Hustru Marianne Schölen supplerede:
»Det var rigtig godt med det teaterstyk-
ke. Det gav anledning til den eftertanke, 
der også er vigtig, og der har været en rig-
tig god balancegang.«

Jens Hempel-Hansen, adm. direktør og ejer 
af H.J. Hansen Vin: 
»Det lever fuldt ud op til mine forventnin-
ger. Det var en overraskelse, at der er så 
meget andet end militærmusik, og hele 
første halvdel har været på et meget højt 
niveau. Teaterstykket var både sjovt og 
rammende med alvor.«

Lars-Peter Søbye, koncernchef, adm. direktør COWI Consult og 
hustru Elin Svendsen.
»Der er tit gode arrangementer, som jeg deltager i, når tiden er 
til det. Og koncerten har helt sikkert været over forventning – 
og med overraskelser.«
Hustru Elin Svendsen: »Teaterstykket gav stof 
til eftertanke, og viste store kontraster, som 
er vigtige at få med.« 
Lars-Peter  Søbye: »Teaterstykket viser vig-
tige ting fra hverdagen, som det er rigtigt 
modigt, at man har taget med. Det har væ-
ret rigtig godt og spændende.«

Cirka 30 danske soldater 
rejser via Cypern til Irak 
for at uddanne kurdiske 
soldater.

   AF MORTEN FREDSLUND

Siden den 16. oktober 2014 
har Danmark aktivt støttet 
de irakiske sikkerhedsstyr-
ker i kampen mod ISIL ved 
blandt andet at bekæmpe 
militære mål fra luften. Danmark har 
udsendt syv danske F-16 fly. Som endnu et element i den samle-
de indsats udsendes nu også et træningsbidrag, der skal uddanne 
kurdiske soldater i det nordlige Irak. 

Koalitionsstyrkerne har til støtte for kampen mod ISIL bedt Dan-
mark bidrage med kompetente instruktører. De skal støtte de ira-
kiske sikkerhedsstyrker med uddannelse af kurdiske soldater i før-
stehjælp (sanitetsuddannelse), skydning og forhold over for miner. 

Hæren har med kort varsel forberedt et hold på cirka 30 træ-
nere, der  22. november fløj til Cypern for et kort træningsophold 
inden turen går videre til det nordlige Irak.

Regeringen har besluttet at sende sundhedsperso-
nale til Vestafrika for at bekæmpe og dæmme op 
for ebola-epidemien.

   AF MORTEN FREDSLUND

Det danske bidrag på i alt 20 
personer organiseres og le-
des af Forsvarets Sundheds-
tjeneste. 

Det første hold læger og 
sygeplejersker er i gang med 
deres forberedelse før udsendelse til Sierra Leone, der forventes at 
blive den 17. december. Holdet består af fem læger, 13 sygeplejer-
sker, en medico-tekniker og en holdfører fra forsvaret. 

Det er Forsvarets Sundhedstjeneste, som har erfaring med 
sundhedsfaglig indsats i udlandet, der står for forberedelserne. 
Sundhedspersonalet er rekrutteret fra den civile sundhedssektor. 
De udsendte vil således få en kontrakt med forsvaret i perioden.

Sagt ved arrangementet

Hæren sender 
trænere til Irak

Dansk sundheds- 
personale gør sig klar 
til ebola-bekæmpelse

»Det har været en stor positiv overraskelse. Mest fordi jeg havde for-
ventet en del mere militærmusik, så forskelligheden i musikvalget og 
sang og teater har været imponerende,« sagde Michael Kaas-Andersen 
fra Selandia Erhvervsskolen i Slagelse i pausen. Hans hustru, Heidi Kaas-
Andersen supplerede:

»Jeg havde også forventet meget mere militært trut, men der har været 
en fin blanding. Og så er det helt vildt flot – det er rigtig flot sat op.«

Den Kongelige Livgardes Musikkorps og Den Kongelige Livgardes 
Tambourkorps underholdt i tredje afdeling og blev mod slutningen ak-
kompagneret af både Slesvigske Musikkorps og Prinsens Musikkorps, 
der sammen leverede en finale med manér. Aftenen blev sluttet af 
med et gigantisk udendørs fyrværkeri.  
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   AF MORTEN FREDSLUND

Med flere end 1.400 deltagere fra syv natio-
ner, cirka 40 fly og 50 indlagte operationer på 
momenter rundt om i hele landet blev Night 
Hawk 2014 den hidtil største øvelse på dansk 
jord for specialoperationsstyrker, f.eks. solda-
ter fra Jægerkorpset og Frømandskorpset.
Øvelsen fandt sted fra den 22. september til 
den 3. oktober. 

I hele perioden blev der trukket på flere 
hundrede frivillige hjemmeværnssoldater, 
der beredvilligt stillede sig til rådighed på 
ubekvemme tidspunkter, da langt de fleste 
operationer foregik efter mørkets frembrud. 
Desuden var der indkaldt et stort antal sol-
dater fra forsvarets reserve, som havde taget 
fri fra arbejde for at bidrage til den spekta-
kulære øvelse. 

Ildkamp i bymidten
Hele 80 procent af de operationer, som SOF-
enhederne var indsat i, blev gennemført i civilt 
terræn, herunder bymiljø. Blandt andet blev 
der landsat fly, befriet gidsler, hentet perso-
ner eller bevismateriale i Næstved Storcenter, 
på en midtjysk motorvej, i et industrikvarter 
i Århus, på havnekajen i Ska-
gen by og i et kraftvarmeværk 
i Randers. Som det beskrives 
andetsteds i bladet, blev Triple 
E-containerskibet Mary Mærsk 
desuden boardet i rum sø af 
cirka 30 frømænd, der skulle 
nedkæmpe pirater og befri 23 
søfolk, som havde barrikaderet 
sig om bord. 

Frivillige kræfter  
hjalp Nattehøgen på vej
Knap 700 frivillige hjemmeværnssoldater og et stort antal soldater fra reserven var 
med i Night Hawk 2014, der blev den største øvelse for specialoperations-styrker 
nogensinde på dansk grund.

De mange operationer i civilt terræn og det 
nære byrum skabte behov for afspærring op 
til og under operationerne, der ofte invol-
verede helikoptere, hurtigkørende biler og 
motorcykler samt skud med løs ammunition, 
røggranater, kanonslag og i enkelte tilfælde 
sprængning med små mængder sprængstof. 
Derfor har behovet for frivillige hjemme-
værnssoldater været markant, og man vur-
derer, at Hjemmeværnet har bidraget med 
flere end 750 hjemmeværnssoldater i de 14 
dage Night Hawk stod på. Heriblandt var der 
også fastansat personel fra Hjemmeværnet 
og soldater fra Hjemmeværnets Særlig Støtte 
og Rekognosceringskompagni, SSR, der er 
Hjemmeværnets nationale specialstyrke. 

Tusindevis af timer
Ifølge Hjemmeværnet selv brugte de knap 
800 deltagene hjemmeværnssoldater tilsam-
men ca. 25.000 timer under Night Hawk 2014. 
Heraf stod SSR-hjemmeværnssoldaterne for 
knap 3.000 timer. 

»Betydningen af Hjemmeværnets indsats 
kan ikke understreges nok. Det ville simpelt-
hen ikke kunne lade sig gøre at gennemføre 
en øvelse som denne, hvis vi ikke kunne trække 
på de frivillige hjemmeværnssoldater, der dels 
har spillet momenter og dels, sammen med 

politiet, har stået for afspærringer, ude ved de 
mange operationer i civilt terræn,« sagde 

Michael Lollesgaard blandt andet, da den 
amerikanske ambassadør, Rufus Gifford 

besøgte Night Hawk. 

I de kommende udgaver af 
Interforce News sætter vi 
yderligere fokus på de frivillige 
hjemmeværnssoldater og 
reservepersonellets støtte til 
forsvarets specialenheder. 

NIGHT HAWK

Fotos: Night Hawk 2014 og Morten Fredslund
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Indsatsen i Afghanistan har været for-
svarets største opgave i mange år, og 
for første gang er der samlet et overblik 
over hele missionen ét sted – på 
forsvaret.dk/afghanistan. 

På et interaktivt kort kan man bevæge 
sig rundt i de områder, hvor danske sol-
dater har gennemført operationer, boet 
og er faldet. En tidslinje giver det krono-
logiske overblik over indsatsen fra 2001 
til i dag, og siden viser desuden udvik-
lingen af våben, udrustning, fly og kø-
retøjer, ligesom den ser tilbage på den 
politiske baggrund. 

På websiden kan man klikke sig ind 
på en række overordnede emner som 
eksempelvis ”Kort”, ”Tidslinje”, ”Organisa-
tion”, ”Danske styrker”, ”Interviews”, ”Poli-
tik”, ”Kultur”, ”Materiel”, ”Faldne/døde og 
sårede”, ”Medaljer”, ”Publikationer” og en  
”Ordbog”. I et omfattende ”Mediegalleri” 
findes der desuden en samling af video-
klip fra hvert af de 17 danske ISAF-hold 
i Afghanistan. 

Kilde: Forsvarsavisen

Få overblik over 
Afghanistan-
indsats

NYT
fraregionerne

det 260 ha store øvelsesterræn. 
Trods det begyndende efterår blev jagten 
afviklet i godt vejr, der var optimalt for 
såvel jægerne som hundene, der fik tem-
melig meget vildt ”lettet”. Det sås da også 
tydeligt ved den afsluttende vildtparade, 
hvor der lå ikke færre end tre flotte rådyr, 
fire harer, en fasan og en ræv.

   AF  PALLE STRANDGAARD

Øvelsesterrænet omkring Aalborg Kaserner 
dannede 25. oktober, de perfekte rammer 
om årets første nordjyske InterForce-jagt. 

Garnisonskommandant og Militær Ko-
ordinator for Interforce Region Nordjylland, 
oberst Christian Mollerup Schmidt, bød 
velkommen til jagten og orienterede kort 
om Trænregimentet og øvelsesterrænet, 
hvor der var planlagt drivjagt i otte såter. 

Efter de fire første såter, var der dækket 
op til frokost i kantinen. Humøret var højt, 
da der allerede var ”leveret” mange stykker 
vildt. Snakken gik lystigt blandt jægerne, 
der var meget begejstrede for arrange-
mentet. Efter frokosten fortsatte jagten på 

Begejstrede jægere 
i Aalborg

Den minimale tvangsindskrivning på 0,9 
procent af de værnepligtige betyder, at 
blot 19 personer er blevet tvunget ind og 
aftjene deres værnepligt på baggrund af 
det nummer, de trak til Forsvarets Dag – 
før kendt som session.

Med til historien hører dog også, at an-
tallet af værnepligtige med vedtagelsen 
af forsvarsforliget i 2012 blev sænket med 
800 fra 5.000 årligt til 4.200 i dag.

Antallet af militærnægtere er også faldet 
i løbet af årene. Fra 2007 til 2011 faldt antal-
let af de modvillige fra 304 til 99.

 
Kilde: DR Nyheder

Selv om Danmark de 
seneste ti år har været 
involveret i mange  
internationale missioner 
skræmmer det ikke de 
unge væk fra forsvaret. 
Kun 19 mænd aftjener 
tvungen værnepligt i år. 

  AF MORTEN FREDSLUND

Lysten til at aftjene værnepligten frivilligt 
har formentlig aldrig været større end i år, 
hvor hele 99,1 procent af de værneplig-
tige er i forsvaret på en frivillig baggrund. 
Det viser tal, som DR Nyheder har fået fra 
Forsvarets Rekruttering. 

99 procent  
frivillige

Foto: Palle Strandgaard

Arkivfoto,: 
Morten Fredslund
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CHECK TIL VETERANHJEM

DESMI-chef donerede  
initiativpris til veteranhjem

   AF MORTEN FREDSLUND

Da DESMI’s adm. direktør Henrik Sørensen i 
september blev tildelt Rotarys Initiativpris, 
havde han ikke checken i hånden ret længe, før 
den var givet videre til Veteranhjem Aalborg.

»Der er flere som er begyndt at stille spørgs-
mål ved, hvad vi har fået ud at sende vores 
soldater ud og kæmpe i de internationale mis-
sioner. Man glemmer i den sammenhæng, at 
uanset hvad man måtte mene om Danmarks 
forsvarspolitik eller om de enkelte missioner, 
så er soldaterne udsendt af Danmark, for at 
vi kan leve i en fri verden. Soldaterne gør det, 
de bliver bedt om af den danske regering, og 
det mener jeg ikke, de får tilstrækkelig aner-
kendelse for. Derfor vil jeg gerne donere min 
pris til veteranhjemmet, som bruges af mange 
soldater, der er kommet hjem med ar på krop 
og sjæl,« siger Henrik Sørensen.  

Nordjyske veteraner får glæde af, at direktøren for en af 
områdets største virksomheder er blevet hædret for sin 
initiativrigdom. Rotarys Initiativpris blev straks givet videre 
til Veteranhjem Aalborg.

DESMI er en af landets ældste virksomheder 
og har hovedsæde i Nørresundby. Virksomhe-
den producerer pumper til alle dele af verden. 
Olie-, marine-, offshore-, forsvarsindustrien er 
blot nogle af de industrier, der aftager pumper 
fra DESMI. Produktkataloget omfatter blandt 
andet DESMI OptiSave, der også på flådens 
skibe kan reducere udgifterne til brændstof. 
Virksomheden har været aktiv med løsninger 
til forsvaret i mange år. Eksempelvis har såvel 
de tre danske fregatter som de britiske han-
garskibe af Queen Elizabeth-klassen DESMI-
pumper installeret, og for nylig fik den nord-
jyske virksomhed en god kontrakt i hus til en 
værdi på godt 50 mio. kr. vedrørende levering 
af pumper til et indisk, nybygget hangarskib. 

Stigende omsætning 
og medarbejderskare
De seneste år er såvel DESMI’s omsætning som 
medarbejderskare steget betragtelig, hvilket 

• DESMI blev etableret i 1834.  
Pumpevirksomheden omsatte 
sidste år for 802 mio. kr. og har 
godt 600 ansatte fordelt på 28 
lokationer rundt om i verden. 

• Initiativprisen blev givet til Henrik 
Sørensen af Aalborg Søndre 
Rotary Klub og bestod ud over 
æren af diplom samt en check på 
8.000 kr. 

• Veteranhjemmet i Aalborg blev 
indviet i november 2010 som det 
tredje danske veteranhjem. Hjem-
mene skal være supplement til 
eksisterende tilbud til veteraner og 
deres pårørende. De to første ve-
teranhjem åbnede tidligere samme 
år i hhv. Fredericia og København.

• Veteranhjemmet er åbent døgnet 
rundt 365 dage om året, hvor ve-
teraner og personer forud for ud-
sendelse kan møde kammerater/
kolleger under uformelle former 
og vilkår. Desuden kan pårørende 
til soldater møde ligestillede, 
mens soldaten er udsendt.

Fakta

den lokale Rotary klub giver Henrik Sørensen 
æren for i initiativprisens diplomtekst. Direktø-
rens fremsynethed, gode købmandsskab og 
målrettede uddannelse af medarbejderne og 
etablering af et koncept, der tilgodeser kunder-
nes individuelle ønsker og behov er andre år-
sager, der har været afgørende for tildelingen. 

DESMI har været tilknyttet InterForce si-
den organisationens opstart, og Henrik Sø-
rensen lægger ikke skjul på sin sympati for 
de danske soldater.

»Uanset hvad man end mener om Dan-
marks internatonale engagement, er det 
i hvert fald ikke soldaterne, man skal rette 
skytset imod. De yder en fortrinlig indsats 
derude, og derfor er det også helt på sin 
plads, at vi i erhvervslivet er fleksible og ikke 
stiller os på bagbenene, hvis en af vores an-
satte ønsker at blive udstationeret som sol-
dat i en periode. Det skal ikke komme ham 
til last – i hvert fald ikke hos os, hvor jeg også 
altid vil se på en jobansøger med positive 
øjne, hvis vedkommende har en baggrund i 
militæret,« siger Henrik Sørensen. 
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JAGT

 

Fotos: Henrik Schytte

Kronvildtet undslap
For anden gang gennemførte InterForce en riffeljagt i Borris 
øvelsesterræn. Selv om alle jægere fik spottet kronvildt i  
løbet af jagten, undslap de prægtigste dyr også denne gang. 

   AF JAN NORGAARD

Det var 24 forventningsfulde erhvervsledere 
og jægere, der modtog parolen ved InterFor-
ces anden riffeljagt i Borris Skydeterræn den 8. 
november. Parolen dikterer, hvad der må skydes 
under jagten. Den lød på én stærk hjort, der var 
kronebærende på begge stænger, én ikke stærk 
hjort, hinder og kalve, rådyr, ræv samt mårhund. 

Stort set alle jagtens deltagere var ankommet 
dagen i forvejen for at deltage i skydetræning mod 
bevægeligt mål i skydearenaen ved Korsholm. Sky-
detræningen gav et godt udbytte for deltagerne 
og var samtidigt en spændende oplevelse.

Jagtarrangementet omfattede også briefing, 
middag og kammeratligt samvær. Forsvars-
chefen bød velkommen og gav deltagerne 
en opsummering af forsvarets aktuelle 
situation og et blik ind i fremtiden. Un-
der den efterfølgende middag var 
god mulighed for samtaler 
og drøftelser på kryds og 
tværs af faggrænser og 
erhvervsområder.

At se er ikke 
det samme som 
at levere
Efter forsvarschefens 
godmorgen og pa-

role var der lodtrækning om stiger og tårne. 
Nummeret var samtidigt adgangsbillet til et 
af køretøjerne, der bragte forsamlingen på 
plads i terrænet. 

Og så var det kun at vente – i tavshed og 
ubevægeligt – på om heldet skulle tilsmile 
en. Man måtte skyde, når man var på plads 
og havde fået styr på sikkerheden – her ikke 
mindst placering af naboer. Vejret var hel-
digvis fint af novembervejr at være. Skyet 
og lidt blæst men også et par enkelte sol-
strejf og dråber.

Forventningen og den medbragte kaffe 
sørgede for varmen, og der var nok at se på. 
Jagten var en såkaldt bevægelsesjagt, dvs. 
at hjælpere og hunde sørgede for at vildtet 
bevægede sig rundt i eller ind og ud af ter-

rænet. Næsten alle så kronvildt, mange så 
adskillige og enkelte rigtig mange. Men 
at se er ikke det samme som at levere. 

Da dagen var omme lå der en 
seksender og en hind samt 
to rådyr på paraden. Den 
stærke hjort undslap – igen. 
Resultatet var flot uden at 
være prangende.

Efter frokost og afsked var 
der hjemkørsel efter et par 

dage med flotte oplevelser i det 
fantastisk smukke Borris-terræn. 
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   AF  MIE SCHACK

Børn og forældre fra forskellige støtte-
virksomheder fik i efterårsferien prøvet 
kræfter med militære discipliner på 
Garderkasernen i Høvelte.

InterForce havde igen i år inviteret til 
familiedag, hvor store og små havde mu-
lighed for at stifte bekendtskab med den 
grønne verden. Tyve børn og deres for-
ældre brugte således dagen på at prøve 
kræfter med fem militære discipliner. 

Frivillige soldater fra Hjemmeværnsdi-
strikt Nordsjælland stod for kyndig ind-
føring i basale førstehjælpsfærdigheder, 
hvor hjerte-lunge-redning og forbinding 
af sår blev trænet. Desuden sørgede de 
for, at alle fik en oplevelsesrig tur i det 
militære terræn i en pansret mandskabs-
vogn (PMV), hvilket børnene ved dagens 
afslutning kårede som det “allersjoveste”. 

Livgarden stillede foruden lokalitet 
også befalingsmænd til rådighed, som 
havde arrangeret, at børnene kunne kon-
kurrere mod hinanden og deres forældre 
i håndgranatskast, orienteringsløb og 
militærforhindringsbane. Til frokost blev 
der budt på feltration, som blev indtaget 
med stor entusiasme af alle størrelser. 

Vejret holdt tørt, og børn og voksne 
efterlod et indtryk at lutter glade smil 
og god energi. To plastre kom i brug i 
forbindelse med strabadserne på for-
hindringsbanen, men i bedste militære 
stil, var ungerne hurtigt tilbage på ba-
nen for at kæmpe videre.

NYT
fraregionerne

Stemningen var i top lige fra morgenstun-
den og den holdt hele dagen. Efter de to før-
ste såter blev der en velfortjent pause, hvor 
der blev mulighed for at udligne noget af 
det væsketab som var skabt af turene op og 
ned af bakkerne i såterne. Efter endt jagt og 
vildtparade på gårdspladsen gik deltagerne 
til en lækker frokostbuffet i cafeteriaet.

   AF  K.V. SØE

På oktobers sidste dag samledes 15 medar-
bejdere fra InterForce støttevirksomheder til 
InterForce-jagt i Jægerspris øvelsesterræn.

Efter morgenmaden på Christiansmin-
de var der samling på gårdspladsen, hvor 
jagtherren bød velkommen og jagtlede-
ren gav parolen. 

Det var den første jagt i InterForce-regi i 
dette terræn og jagtledelsen havde planlagt 
tre såter, plus en reservesåt. Det betød, at 
alle observationer blev noteret af jagtledel-
sen til brug ved efterfølgende evaluering.

Terrænet viste sig spændende, kuperet 
og indeholdt spredt bevoksning af skov 
og krat samt åbne vidder. Der blev set for-
skelligt vildt, men ikke alt kom inden for 
skudvidde, hvilket antallet af vildt på para-
den vidnede om.

   AF KARINA BØNNELYKKE

I lighed med tidligere år har InterForce 
Region Sjælland indbudt repræsentanter 
for medlemsvirksomhederne til koncert i 
teatret i Slagelse. Koncerten var med Den 
Kongelige Livgardes Musikkorps og med 
gæstesolist Trine Gadeberg. Godt 400 
mennesker deltog.

Den militære koordinator, oberst Tommy 
M. Paulsen bød velkommen og fortalte 
kort om InterForce og vigtigheden af sam-
arbejdet mellem forsvaret og danske virk-
somheder. Herefter kunne publikum nyde 
musikken fra musikkorpset, som blandt 
andet bød på Aaron Coplands ”Fanfare for 
the Comman Man”, H.C. Lumbyes ”Marie 
vals” og mange andre fantastiske musik-
stykker.

Første InterForce-
jagt i Jægerspris

400 til koncert i 
Slagelse teater

Familiedag  
på Høvelte  

Kaserne
Trine Gadeberg var både gæstesolist og 
konferencier, og hun leverede en humo-
ristisk og storslået præstation fra scenen. 
Blandt andet fik hun med Leonard Cohens 
”Halleluja” hele salen til at synge med.  En 
forrygende aften i musikkens tegn.

NYT
fraregionerne
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KalenderKlapjagt for medlems- 
virksomhederne på Bornholm

Succes med golf-dage

   AF  SVEND AAGE OLSEN

InterForce Region Bornholm afviklede i oktober en klap-
jagt for tilmeldte medlemsvirksomheder på Bornholm.

Opbakningen var fin, da 23 jægere bredt fordelt fra 
mange virksomheder, havde tilmeldt sig.

Jagtselskabet var tilsmilet af perfekt jagtvejr og der blev 
nedlagt den mængde vildt, der var sat som maksimumud-
bytte: Seks dyr, otte harer og to snepper.

   AF  ULRICH ERHARDTSEN

Den 15. og 22. september afprøvede InterForce Region 
Syddanmark en ny aktivitet: Der skulle dystes i golf. 

Tilbuddet gjaldt ikke kun erfarne golfspillere. Under 
kyndig vejledning kunne ikke-golfere også prøve kræfter 
med golfsporten. Begge dage var der en flot tilslutning, 
hvor der – foruden golfen – i rigt mål var lejlighed til at 
komme lidt tættere på forsvaret og de opgaver, der for ti-
den er fremme. Alle deltagere nød godt af at have god tid 
til at skabe gode og værdifulde kontakter.

Ud over nogle gode stunder på golfbanen, med for-
skellige konkurrencer indlagt, havde InterForce region 
Syddanmark til den afsluttende frokost en briefing om 
forsvarets tilstand. Den 22. september havde Forsvarschef 
general Peter Bertram meldt sin deltagelse i golfturnerin-
gen og han stillede beredvilligt op til en orientering om 
forsvaret situation. Den efterfølgende spørgelyst viste 
klart, at medlemsvirksomhederne har en oprigtig inte-
resse for forsvaret og følger med i dets udvikling.

InterForce Golfdagene var en succes og der er lagt op 
til gentagelse i 2015.

NYT
fraregionerne

NYT
fraregionerne

13. nov. og 11. dec.
Jagt
Vanen tro inviteres der i no-
vember og december til jagt-
arrangementer for InterForce-
medlemmer. Jagterne vil som 
vanligt foregå ved Tirstrup.

Nordjylland:

10. marts:
Foredrag ved mellemøst-
korrespondent Steffen Jensen
”Den aktuelle situation i Mel-
lemøsten”. 
Der udsendes invitationer.
 
2. kvartal
Golfturnering 
for InterForce Støttevirksomhe-
der i region Nordjylland
Nærmere vil tilgå.
 
5. september
Flagdag for Danmarks 
udsendte
Parade og march gennem 
Aalborg.
 
Oktober-november
Jagt
InterForce-jagt i øvelsesterrænet 
ved Aalborg Kaserner.
 
11. december 2015
Trænregimentets Jule-
gudstjeneste
i Nørre Uttrup Kirke kl. 10.00.

Bornholm:

12. maj
Skydning på Raghammer 
Skydeterræn
Der skydes med gevær, let 
maskingevær og pistol.
Konkurrencemoment er indlagt.

Maj 
Foredrags-arrangement

August
Action med ild 
ved Almegårds Kaserne med  
Beredskabsstyrelsen som tovholder

22. september
Skydning på Raghammer 
Skydeterræn
Der skydes med gevær, let 
maskingevær og pistol.

25. okt.og 14. nov.
Jagtarrangementer
Invitationer udsendes.

10. december 2015
Garnisonsjulegudstjeneste
i Sct. Nicolai Kirke i Rønne
Med efterfølgende gløgg og 
æbleskiver.

Hovedstaden:

Arrangementskalender 2015 
for InterForce Region Hoved-
staden var ikke endelig fastlagt 
ved redaktionens slutning. 
Her et udpluk af nogle af 
de arrangementer, som der 
arbejdes med.

Skydebanedage
Prøv forsvarets våben. Igen i 
2015 inviteres støttevirksomhe-
derne med på med skydebanen. 
Der vil være mulighed for både 
at prøve gevær og pistol. En 
kæmpe succes fra tidligere år.

Militær Udfordringsdag
Hvem er hurtigst på forhin-
dringsbanen? Hvem kan kaste 
længst med håndgranater? 
Hvem er bedst til at orientere 
sig med et kort i hånden?

Jagter
InterForce Region hovedstaden 
og Region Sjælland vil i løbet af 
året afholde jagter på forsvarets 
arealer. Hold dig opdateret på 
interforce.dk.

Sjælland:
Januar: 
Jagt i Jægerspris 
(invitationer er udsendt og der 
kan fortsat meldes til)

Marts: 
Foredrag om pirateri

Juni: 
Besøg ved Sjællands Odde 

August: 
Skarpskydning og  
materieldemonstration

November: 
Koncert med Slesvigske  
Musikkorps i Vordingborg

Oktober-december: 
Jagt i Jægerspris

Syddanmark:

29. april
InterForce-skydning

Maj
Military Challenge

Juni
Mini-triathlon

23. juni
InterForce Golf
Sønderjylland

4. juli
Sønderjysk Tattoo

23. august
Herregårdskoncert
Aabenraa

1. september
InterForce Golf
Odense

22. september
Skydning

9. okt. og 6. nov.
InterForce-jagter
Højstrup Øvelsesplads i 
Odense

Midtjylland:

Marts
Teaterforestilling:  
I Afghanistan skyder man 
med vandpistoler.
Der arbejdes på at kunne tilby-
de den populære teaterforestil-
ling, I Afghanistan skyder man 
med vandpistoler, der er sat op 
af ”Teaterkorpset” i samarbejde 
med Slesvigske musikkorps. 

9. maj
Åbent hus ved Jydske 
dragon-regiment i  
Holstebro  
Alle interesserede er velkomne 
til at kigge forbi kasernen, og 
opleve mange spændende 
aktiviteter. Interforce vil deltage 
med en stand på dagen. 

20. og 28. maj
Skydeaftener
Igen i år, vil InterForce Region 
Midtjylland gerne indbyde 
medlemmerne til at deltage 
i et par af de populære sky-
deaftener. Der skydes med 
forsvarets våben og der vil 
være præmier til aftenens 
bedste skytter. 

29. august
Åbent hus ved  
Ingeniørregimentet
Oplev mange spændende 
aktiviteter på kasernen i Skive 
i løbet af dagen. InterForce vil 
deltage med en stand.

September
Udlandstur for InterForce-
virksomheder
I september 2015 vil Interforce 
Region Midtjylland tilbyde 
medlemmerne muligheden for 
en spændende udlandsrejse, 
som byder på en kombination 
af militært indhold samt både 
erhvervsmæssigt og netværks-
indhold. Nærmere info tilgår. 

Nedenstående kalender omfatter de p.t. fastlagte InterForce-arrangementer for 2015. Ændringer og 
tilføjelser kan forekomme. Desuden er endelige datoer ikke fastsat for en række arrangementer. 
Her er udelukkende angivet måned.

InterForce medlemsmagasin no. 4 2014 15



Afsender:
InterForce Sekretariatet 
Postboks 2153
1016 København K 

MAGASINPOST SMP
ID nr. 42933

   AF MORTEN FREDSLUND

»Det har været tre forrygende uger, hvor vi har 
kunnet teste vores software under meget realisti-
ske forhold og med store spidsbelastninger i hele 
forløbet, og såvel IBM som forsvaret tager herfra 
en hel del erfaringer rigere. Så det er en ren win-
win-situation,« siger Niels Bjørn Andersen.

Han er senior salgsspecialist hos IBM, der 
under Night Hawk etablerede den nyeste I2 
software i øvelsens it-netværk. I2 er kort for-
talt et softwareprogram, der hurtigt kan ind-
samle meget store mængder følsom data og 
videreformidle det sikkert og på en sammen-
stykket og visuel overskuelig måde.

»Du kan sammenligne det lidt med de op-
slagstavler man ser i politifilm, hvor forskellige 
data og informationer hæftes op ved et foto af 
en gerningsmand for, at efterforskerne til sidst 
kan danne sig et samlet billede af manden,« si-
ger Niels Bjørn Andersen på øvelsens sidste dag.

Et større team af amerikanske teknikere er 
sammen med eksperter og brugere fra for-
svaret i gang med den sidste evaluering af 
I2. Under hele øvelsen har 12-15 teknikere fra 
IBM’s underleverandører været med til at yde 
teknisk støtte, uddanne og løbende evaluere 
soldaternes brug af it-systemet.

De skarpeste drenge hentet ind
»Vi har installeret systemet fra scratch og hentet 
de skarpeste drenge ind for at supportere. Men 
der ligger ingen forpligtende aftaler mellem 
forsvaret og IBM ud over, at vi har committet os 
til at give hinanden feedback på, hvordan I2 har 
virket under øvelsen. Vi etablerede systemet da 

Under den hidtil største øvelse for specialoperations-
styrker på dansk jord blev IBM’s efterretningssoftware, 
I2, stresstestet i et yderst livagtigt scenarie.

vi kom, og vi tager det med os, når øvelsen er 
slut senere i dag,« siger Niels Bjørn Andersen

Det har været kendetegnende for Night 
Hawk 2014, at øvelsen har været baseret på 
efterretninger. Allerede inden øvelsens start 
blev der skabt centrale fiktive personer, som 
under øvelsen har spillet hhv. ”good and bad 
guys” i det store set-up af operationer, hvor af 
mange er gennemført i tæt bebygget om-
råde i civilt terræn. Blandt andet har Hjem-
meværnet stillet med en spraglet moment-
styrke, som har spillet alt fra småkriminelle, 
smuglere, våben- og bombeproducenter til 
top-politikkere og super-terrorister. Til brug 
under øvelsen er der blandt andet også pro-
duceret særlige bundter med øvelses-penge-
sedler, -guldbarer, -diamanter, falsk narkotika 
samt øvelses-pas og -ID-kort til figuranterne. 

Imponerende præstation 
»For IBM har det selvfølgelig meget stor værdi, 
at vi har kunnet teste systemet under de meget 
realistiske forhold, som øvelsen her er baseret 
på. Det er ret unikt, at vi har mulighed for at 
teste systemet i et så stort set-up, og det har 
været imponerende at se, hvor målrettet og se-
riøst forsvarets folk arbejder med tingene,« siger 
Niels Bjørn Andersen og tilføjer med et smil: 

»Faktisk er jeg også imponeret over vores 
egen præstation. Det er ikke sket før, at vi instal-
lerer, tester, afinstallerer og evaluerer et så om-
fattende og avanceret software-system på blot 
tre uger. Og da udviklingen af teknologi jo ikke 
står stille, vil jeg slet ikke afvise, at vi gerne stil-
ler op igen, hvis vi får muligheden næste gang 
Night Hawk gennemføres om et par år.« 

IBM fik stress-testet software 
under Night Hawk-øvelse

Tre forrygende uger. Sådan karakteriserer senior 
salgsspecialist hos IBM, Niels Bjørn Andersen, virksom-
hedens deltagelse ved Night Hawk 2014-øvelsen.
Foto: Morten Fredslund


