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Forord 
 
 

Perioden fra 2. Verdenskrig til årtusindeskiftet har for hæren været præget af store omvæltninger, dels på 
grund af udenrigspolitisk turbulens, dels på grund af svingende indenrigspolitisk opbakning til Forsvaret.  
 
Antallet af ændringer af hærens opgaver og organisation har derfor været ganske imponerende og kan 
samtidig være svær at forstå for de yngre generationer, som udelukkende har oplevet de seneste års 
effektivisering af det danske forsvar. 
Det er håbet, at denne oversigt kan udbygge forståelsen for den baggrund, som den nuværende hærordning 
hviler på. 
 
Da det danske forsvar – og dermed hærens opgaver og organisation – ikke kan betragtes isoleret, er der 
medtaget et antal oplysninger om forhold, der især har haft indflydelse på hærens udvikling. Specielt drejer 
det sig om forhold under den kolde krig, Danmarks NATO-medlemskab, de markante ændringer efter den 
kolde krigs ophør, kampen mod terror og lidt om de indenrigspolitiske forhold, der – især under den kolde 
krig – har haft indflydelse på tildelingen af økonomiske midler. 
 
Hæren kan ikke betragtes isoleret. Derfor er medtaget beskrivelser af de væsentligste forhold i de øvrige 
værn med henblik på at udbygge forståelsen for sammenhængen i de politiske beslutninger, der førte til 
udformningen af de forskellige hærordninger. 
 
Det havde ikke været muligt at udarbejde oversigten uden hjælp fra et antal personer fra alle tre værn. Disse 
fortjener en stor tak for hjælpen. 
 
Det er mit håb, at oversigten kan være til hjælp for personer, der har behov for en kort orientering om det 
omfattende emne, og at man kan have glæde af de lister over kildemateriale, der er medtaget i tilslutning til 
de enkelte kapitler. 
 
 

P. Kiærskou 
Generalmajor 

Chef for Hærens Operative Kommando 
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Indledning 
 
Denne oversigt er udarbejdet af Hærens Operative Kommandos funktion Hærens Militærhistoriske Arbejder 
med henblik på at give militærthistorisk interesserede et overblik over grundlaget for hærens udvikling under 
og efter 2. Verdenskrig. Denne udvikling hviler naturligvis på en arv fra mellemkrigsårene 1919 til 1939, 
hvorfor hærens forhold umiddelbart før besættelsen i 1940 er behandlet ved i en prolog at gengive 
enkeltheder vedrørende hærens ordning som fastsat i Lov nr. 112-1937 af 7. maj 1937 om Hærens Ordning 
og den heraf udledte Kundgørelse for Hæren B.14-1937, udgivet af Krigsministeriet den 24. september 
1937.   
 
Tiden 1945-2005 kan opdeles i tre perioder, der behandles i hver sit afsnit: 
• En prolog, der gengiver det formelle grundlag for hærens organisation ved 2. Verdenskrigs begyndelse. 

De politiske beslutninger i 1930’erne havde på mange måder indflydelse på den ændring i holdning til og 
udvikling af den danske hær i efterkrigsårene.  

• Perioden 1945-1989 (Afsnit I), var primært præget af den kolde krig, hvorfor vægten var lagt på forsvar af 
det danske territorium. I denne nationalt orienterede periode måtte man se i øjnene, at et angreb på 
Danmark kunne iværksættes med få timers varsel, samt at landet ikke ville være i stand til at forsvare sig 
selv uden hjælp udefra. Forsvaret af Danmark blev derfor i høj grad præget af NATO-samarbejdet. 

• Perioden 1990-1999 (Afsnit II) var præget af politisk optøning i Europa, og hvor fragmenteringen af de 
hidtidige kommunistiske magtstrukturer tog fart. Denne udvikling førte i Danmark til et politisk ønske om 
at ændre landets forsvarsindsats. Man forudså, at Danmark bedst kunne forsvares ved deltagelse i 
konfliktløsning i Europas urocentre, evt. ved deltagelse i en mere direkte indgriben med egentlige 
kampenheder udenfor dansk territorium. Forsvaret blev derfor gradvist ændret med hensyn til opgaver, 
bemanding og udrustning for bedre at kunne løse de nye opgaver. I denne periode var det ikke mindst 
FN’s ønsker om at støtte en fredelig udvikling, der blev styrende for Forsvarets, ikke mindst hærens, 
opgaver og udvikling. 

• Årene fra ca. 2000 og fremad (Afsnit III) kom til at stille hidtil ukendte krav til det danske forsvar på grund 
af intensiveringen af de grænseoverskridende, internationale terroraktiviteter. Kravene til hæren fik også 
et nyt nationalt aspekt i form af et beredskab til at imødegå terror. For hæren var det dog kravet om at 
kunne yde bidrag til operationer fjernt fra Danmark, der fik størst indflydelse på udviklingen. 
Prioriteringerne blev i denne globalt orienterede periode i høj grad præget af USA, men også af andre 
større lande i og udenfor Europa. 

 
For at kunne beskrive udviklingen, er det tilstræbt i oversigten at give en kronologisk fremstilling af hærens 
udvikling. Da både forsvaret af Danmark og deltagelse i operationer i fjernere egne bl.a. af geografiske 
årsager naturligt må betragtes som en treværnsopgave, er der medtaget et antal oplysninger om søværnet 
og flyvevåbnet, mens hjemmeværnets forhold kun er behandlet sporadisk. Forhold vedrørende de nordat-
lantiske områder er ikke behandlet, da opgaver i relation til disse hidtil har ligget udenfor hærens opgave-
kompleks. 
For at tydeliggøre baggrunden for beslutningerne om indholdet af de forskellige hærordninger, er der 
medtaget et antal af de – bl.a. sikkerhedspolitiske – overvejelser, der danner baggrund for ordningerne.  
 
Notatet er en sammenskrivning af et antal uklassificerede kilder, der dels er anført i en særlig oversigt (i 
Tillæg 2) over væsentlige kilder, der behandler emner i flere af kapitlerne, dels er anført i tilslutning til de 
enkelte kapitler. 
 
Opremsning af de mange kilder tilsigter at give læserne mulighed for lettere at kunne søge uddybende og 
supplerende informationer om hærens forhold i den ca. 60 år lange periode, der behandles. 
Da det er hensigten, at de enkelte kapitler skal kunne læses selvstændigt uden utallige henvisninger, fore-
kommer der visse gentagelser.  
 
En del læsere vil sikkert savne oversigter over materiel, statistiske oversigter, noter m.v. På grund af det 
store stofområde, som oversigten omfatter, er sådanne hjælpemidler – primært af tidsmæssige årsager – 
udeladt.  
Redaktionen er afsluttet ultimo juli 2007. 
 
Det ville ikke have været muligt at udarbejde oversigten på den rådige tid uden råd og hjælp fra et stort antal 
enkeltpersoner. Mange tak for den ydede støtte! 

 
 

S.C. Volden 
Oberstløjtnant 
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Prolog 
Hærordningen fra 1937 

 
 

Baggrund 
 
De truende politiske ændringer i Europa synes ikke at have påvirket den defaitisme, som de tidligere år 
havde præget danske forsvarsordninger. Trods Tysklands genoprustning og stadig mere aggressive retorik 
indeholdt den lov (Lov om Hærens Ordning af 7. Maj 1937), som dannede grundlag for 1937-ordningen ikke 
lyspunkter set fra et militært synspunkt. Iværksættelsen skete ved Krigsministeriets kundgørelse B.14-1937. 
 

 
Hærens ordning 

 
I Generalkommandoen indgik: 

• Generalstaben med generalstabsafdeling og en kommandoafdeling. 
• Generalinspektøren for Fodfolket med kommando over Skydeskolen for Haandvaaben, 

Gymnastikskolen, Fodfolkets Kornet- og Løjtnantsskole samt Fodfolkets Sergent- og 
Oversergentskole. 

• Generalinspektøren for Rytteriet med kommando over Rideskolen og Rytteriets 
Befalingsmandsskoler. 

• Generalinspektøren for Artilleriet med kommando over Artilleriskydeskolen og Artilleriets 
Befalingsmandsskoler. 

• Generalinspektøren for Ingeniørtropperne med kommando over Pioner- og Telegrafskolen, herunder 
Ingeniørtroppernes Befalingsmandsskoler. 

• Generalinspektøren for Hærens Flyvertropper med kommando over Flyveskolen (herunder 
Flyvertroppernes Befalingsmandsskoler og Reservehaandværkerskole (mekanikerskole)) samt 
Hærens Flyvertroppers tekniske Tjeneste. 

• Generalkommandointendanten. 
• Generalkommandolægen. 
• Generalkommandodyrlægen. 

 
Under Generalkommandoen hørte: 

• Sjællandske Division med  
Livgarden (København),  
1. Regiment (København),  
4. Regiment (Roskilde og Holbæk), 
5. Regiment (Vordingborg og Slagelse),  
Gardehusarregimentet (København, idet Gardehusarkasernen i Næstved tages i brug 1940),  
1. Feltartilleriregiment (København),  
2. Feltartilleriregiment (Holbæk og Ringsted),  
1. Pionerbataljon af Ingeniørregimentet (København) 
Garnisonskommandanterne i de sjællandske garnisoner undtagen København.  

• Jydske Division med  
2. Regiment (Haderslev og Sønderborg),  
3. Regiment (Viborg),  
6. Regiment (Odense) 
7. Regiment (Fredericia og Tønder),  
Fodfolkspionerkommandoet (indtil videre i 2. og 7. Regiments garnisoner m.v., idet bygning af 
Tønder Kaserne først blev påbegyndt i1934), 
Jydske Dragonregiment ((Randers og Aarhus),  
3. Feltartilleriregiment (Aarhus og Haderslev),  
14. Artilleriafdeling af Luftværnsregimentet (Aarhus),  
2. Pionerbataillon af Ingeniørregimentet (København) samt  
Garnisonskommandanterne i de jydsk-fynske garnisoner. 

• Luftværnsregimentet (København undtagen 14. Artilleriafdeling (Aarhus)). 
• Ingeniørregimentet (København). 
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• Hærens Flyvertropper (både Sjællandske og Jydske Flyverafdeling samt Ballonparken i 
København). 

• Bornholms Værn. 
• Trainafdelingen (København). 
• Kommandanten i København. 

 
Øvrige myndigheder m.v., der ikke var underlagt Generalkommandoen: 

• Hærens tekniske Korps. 
• Forplejningskorpset (herunder Forplejningskorpsets Skole). 
• Lægekorpset (herunder Sundhedstropperne og Sanitetsdepotet). 
• Dyrlægekorpset (herunder Hærens Depot af Dyrlægemateriel). 
• Auditørkorpset. 
• Hærens Officersskole. 
• Materielintendanturen. 
• Remontekommissionen. 
• Hærens Bygningstjeneste. 
• Københavns Militærhospital. (Garnisonssygehusene hørte under respektive 

garnisonskommandanter). 
 
Forskellige ændringer 
De forskellige ændringer vedrørende oprettelser, sammenlægninger, organisationsændringer og betegnelser 
skulle træde i kraft allerede 1. november, altså godt en måned efter kundgørelsens datering: 

• Ved Livgarden samt 1. – 5. og 7. Regiment skulle oprettes et stabskompagni. Endvidere skulle 
myndighedernes Skytskompagni ændres til Kanonkompagni. 

• Fodfolkspionerkommandoet samt 1. og 2. Fodfolkspionerbataillon skulle oprettes. 
• Følgende enheder skulle ændres til forstærkningsenheder: 5. Kompagni i 4. og 5. Bataillon, hele 16. 

Batallion og 6. Regiments skytskompagni. 
• Gardehusarregimentes 3. Eskadron skulle omdannes til Skytseskadron, og regimentets 

Panservognskompagni skulle benævnes Panservognseskadron. 
• Ved Jydske Dragonregiment skulle 3. Eskadron omdannes til Skytseskadron, regimentets 4. 

Eskadron skulle omdannes til cyklisteskadron og benævnes 3. Cyklisteskadron, mens 
panservognskompagniet skulle benævnes panservognseskadron. 

• Luftværnsregimentet samt 13. og 14. Artilleriafdeling (luftværnsartilleriafdelinger) skulle oprettes. 
Derudover skulle 10. Artilleriafdelings 4., 5. og 6. Batteri indgå i 13. Artilleriafdeling som dennes 1., 
2. og 3. Batteri, mens 10. Artilleriafdelings 7. og 8. Batteri skulle indgå i 14. Artilleriafdeling som 
dennes 1. og 2. Batteri, mens afdelingens 3. Batteri blev nyoprettet. 

• Flyvertroppernes 4. Eskadrille blev ændret til forstærkningseskadrille. 
• Trainafdelingens 1. og 2. Trainkompagni skulle sammenlægges til et Trainkompagni. 
• Krigsministeriet blev bemyndiget til at gennemføre de nødvendige garnisonsændringer. I 

Kundgørelse for Hæren B.14-1937 er fastsat garnisonering ned til bataljonsniveau. I den 
ovenstående oversigt er disse lokaliteter nævnt i (), idet lokaliteten med stabens hjemsted og flest af 
myndighedens bataljoner er nævnt først. 

 

 
Perspektiv 

 
På grund af den tyske besættelse af Danmark den 9. april 1940, virkede 1937-ordningen i praksis kun en 
kort periode. Til gengæld fik den stor praktisk indflydelse under opbygningen af den danske hær efter 
besættelsen, da både kasernebygninger og mange af de personer, der havde lagt sjæl i tilblivelsen af 1937-
ordningen, fortsat eksisterede efter besættelsens ophør. 
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Afsnit I (1945-1989) 
Genopbygningen og den kolde krig 

 
 

Indledning 
 

Genopbygningen og den kolde krig gav på flere områder perioden 1945-1989 et turbulent forløb. For de, der 
oplevede hele perioden, var der tale om skift mellem forhåbninger, frustrationer og undertiden skuffelser 
blandt hærens personel. Følgende forhold havde stor indflydelse på udviklingen i denne periode: 
• En omfattende genopbygning af danske militære kapaciteter i en periode, der var præget af landets gene-

relt dårlige økonomi i efterkrigsårene. Perioden var dog – i forhold til årene før 2. Verdenskrig – også 
præget af forholdsvis stor enighed om, at landet havde behov for et forsvar. 

• Den spændte – også for Danmark – truende udenrigspolitiske situation, resulterede i et snævert forsvars-
samarbejde mellem Danmark og vestlige demokratier. Dansk sikkerhedspolitik var forankret i NATO-
samarbejdet, og man støttede FN’s initiativer til fremme af en fredelig udvikling rundt om i verden. 

• Også et antal perioder med partipolitisk uenighed om udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål fik 
betydning. Sådanne uenigheder kunne skyldes flere forhold, men primært drejede det sig om økonomiske 
prioriteringer, forskelle i ideologiske holdninger med relation til f.eks. USA’s dominerende rolle eller 
indenrigspolitisk inspirerede, partipolitiske markeringer. 

• Rivalisering mellem de tre værn gav sig undertiden udslag i beslutninger, der af personel i hæren blev 
oplevet som uforståelige. 

 
Forsvarets forhold blev forud for evt. ændringer indledningsvis drøftet i udvalg eller kommissioner, og dette 
arbejde resulterede i folketingsbeslutninger om love eller i politiske aftaler (forlig) om Forsvarets formål og 
ordning – og dermed naturligvis også på hærens udvikling. 
Der var normalt ikke tilslutning fra alle partier til sådanne beslutninger. 
 
De væsentligste love m.v., som er omtalt i dette afsnits kapitler, omfatter: 
 
 Kapitel 1. Side 13 
 Forholdene ved slutningen af 2. Verdenskrig. 
 
 Kapitel 2. Side 18 
 Forsvarslovene 1950 og 1951. 
 
 Kapitel 3. Side 29 
 Forsvarslovene 1960. 
 
 Kapitel 4. Side 37 
 Det ”lille forsvarsforlig” 1966. 
 
 Kapitel 5. Side 41 
 Forsvarsordning 1969. 
 
 Kapitel 6. Side 49 
 Forsvarsordning 1973. 
 
 Kapitel 7. Side 55 
 Videreførelse af 1973-ordningen i perioden 1977-1981. 
 
 Kapitel 8. Side 59 
 Forsvarsforlig af 1981 og Forsvarslovene 1982. 
 
 Kapitel 9. Side 65 
 Forsvarets ordning 1985-1987. 
 
Perioden var i høj grad præget af den kolde krig, og vægten blev derfor lagt på forsvar af det danske territo-
rium. I denne nationalt fokuserede periode måtte man se i øjnene, at et angreb på Danmark kunne iværk-
sættes med få timers varsel, og at landet ikke ville være i stand til at forsvare sig selv uden hjælp udefra. 
Forsvaret af Danmark hvilede derfor i høj grad på tilliden til det solidariske NATO-samarbejde. 
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Kapitel 1 
Forholdene ved slutningen af 2. Verdenskrig 

 
 

Baggrund 
 
Efter tyskernes kapitulation skete der store omvæltninger på det sikkerhedspolitiske område: Nationalt ved 
en markant holdningsændring (”aldrig mere en 9. april”) og internationalt bl.a. ved oprettelsen af FN samt af 
NATO som modspil til den trussel, der stadig tydeligere manifesterede sig fra Sovjetunionen. Den teknologi-
ske og operative udvikling under verdenskrigen satte sig også spor i den udvikling, der i slutningen af 
1940’erne og de kommende år fik stor indflydelse på udviklingen af de danske hærordninger. 
Der blev således allerede i 1946 nedsat en forsvarskommission med henblik på at få udarbejdet et grundlag 
for opbygningen af en kommende dansk forsvarsstruktur. 
Følgende forhold vanskeliggjorde kort efter krigen kommissionens arbejde: 
• Modsætningerne mellem øst og vest, bl.a. forårsaget af besættelseszoneopdelingen i Tyskland og 

allianceovervejelser i Centraleuropa og i Norden. 
• At Østersøen ved krigens slutning var under sovjetisk dominans helt frem til Rügen fik indflydelse på 

dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik mange år frem. 
• Også de mere håndgribelige, sikkerhedspolitiske problemer (som f.eks. kuppet i Tjekkoslovakiet, sovje-

tisk pres på Finland og blokaden af landtransport til Berlin) indgik i overvejelserne. 
 
I forbindelse med Sovjetunionens tilbagetrækning fra Bornholm blev det formuleret som en forudsætning, at 
kun danske styrker måtte befinde sig på øen (”…uden nogen som helst Deltagelse af fremmede Tropper…”).    
Dette gjaldt også under øvelser, da Danmark som selvpålagt restriktion i forbindelse med øvelser ikke 
ønskede at Danmarks (og senere Vesttysklands) medlemskab af NATO skulle blive problematisk på grund af 
øvelsessamarbejde i Østersøområdet i nærheden af og på Bornholm. 
 
Indenrigspolitiske forhold fik også nogen indflydelse, idet de gamle meningsforskelle vedrørende forsvarspo-
litikken dukkede op igen, og især de radikales modstand mod at ofre de nødvendige midler på forsvaret var 
hæmmende for arbejdet. Dette og den uafklarede, internationale situation førte til, at Rigsdagen i foråret 
1947 vedtog en midlertidig bemyndigelseslov for forsvarets udbygning. 
Ovennævnte forhold medførte, at kommissionsarbejdet forløb langsomt og med afbrydelser. Arbejdet blev 
først genoptaget efter Atlantpagt-beslutningen i marts 1949 og derefter afsluttet i 1950. Allerede senere 
samme år besluttede man dog at nedsætte en reorganiseret kommission. Både i 1950 og i 1951 blev der 
udarbejdet omfattende beretninger. Det lovgivningsmæssige resultat af dette arbejde omtales i de følgende 
kapitler.  
 
Sigtet med arbejdet i disse første forsvarskommissioner efter krigen var egentlig meget konkret, nemlig at 
udarbejde en samlet plan for – og med lovforslag om – ordningen af Danmarks fremtidige forsvar som suve-
ræn stat og som medlem af FN. Det krævede dog betydelige økonomiske ressourcer at genskabe et anven-
deligt forsvar, hvilket blev yderligere vanskeliggjort af landets dårlige økonomi. De samlede udgifter var såle-
des kun 360 mio. kr. til forsvaret i 1949. Der blev dog også truffet et antal fremadrettede beslutninger, f.eks. 
vedrørende hjemmeværnets forhold og moderniseringer af forsvarets øverste ledelse samt om en ny perso-
nelordning. 
 
 

Strukturer og kapaciteter i 1940 
 
Se det foregående afsnit, Prolog. 
I det efterfølgende er kortfattet beskrevet udgangspunktet ved besættelsestidens begyndelse. Indtil besæt-
telsens ophør og i tiden umiddelbart efter skete der mange ændringer i såvel personelstyrke som beholdnin-
gerne af krigsmateriel. Nedenstående er medtaget for at give et indtryk af den store forskel, der var på den 
danske hærs vilkår i 1940 (som byggede på loven af 1937) og i 1950-51 (hvor man vedtog de første love 
efter besættelsestiden). 
 
Den øverste ledelse 
Forsvarsministeren disponerede over – de den gang adskilte – Krigsministeriet og Marineministeriet. Disse 
havde under sig Generalkommandoen, henholdsvis Søværnskommandoen. 
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Hæren 
Det grundlag, man skulle arbejde ud fra efter besættelsestiden, var Hærloven af 1932 (med visse reduktio-
ner og ændringer i Lov om Hærens Ordning af 7. maj 1937). 
Hæren blev ledet af Generalkommandoen (med en generalløjtnant som chef) og bestod af to divisioner (med 
generalmajorer som chefer): en i Jylland og en på Sjælland med stabene placeret i Viborg, henholdsvis Kø-
benhavn. 
 
Hæren bestod af: 
• Fodfolket med syv regimenter (hver med tre bataljoner, et kanonkompagni samt et stabskompagni), et 

regiment (med to cyklistbataljoner) og et fodfolkspionerkommando. 
• Rytteriet, hvis samlede styrke var formeret i to regimenter, der i alt bestod af fire ryttereskadroner, seks 

cyklisteskadroner, to skytseskadroner og to panservognseskadroner. 
• Artilleriet, der var formeret i tre feltartilleriregimenter med i alt otte lette og tre tunge artilleriafdelinger samt 

et luftværnsregiment med tre afdelinger. 
• Ingeniørtropperne, der bestod af et ingeniørregiment med to pionerbataljoner (med i alt seks kompagnier) 

og en telegrafbataljon med fem kompagnier. 
 
Der var sidst i 1930-erne blevet tilført visse nye materieltyper. Her skal især fremhæves de ovennævnte 
luftværnsenheder, udviklingen af Hærens Flyvertropper (to flyveafdelinger med i alt to jagereskadriller og tre 
rekognosceringseskadriller, heraf en dog kun på papiret) samt en del radiomateriel. (Beskrivelse af 
materieltyper, taktik og meget andet kan ses i Forsvarsbogen fra 1941). 
 
Den 9. april 1940 bestod den danske hærs personelstyrke af knapt 15.000 mand. Kort efter blev de fleste af 
de værnepligtige og befalingsmænd af reserven hjemsendt. De 1260 faste befalingsmænd forblev i tjene-
sten, og uddannelsen af nye befalingsmænd fortsatte. Efter tysk krav blev antallet af tjenstgørende underof-
ficerer og menige reduceret fra 9.000 til 3.300. 
Se også det foregående afsnit, Prolog. 
 
 
 

Kapaciteter ved besættelsestidens ophør 
 

Hæren 
En stor del af Hærens materiel var blevet inddraget eller ødelagt af besættelsesmagten, men en del var til-
gået under krigen som gaver fra allierede eller ved køb i Sverige som støtte til modstandsbevægelsen. For at 
få et overblik over rådigt materiel blev der efter krigen foretaget en opgørelse, hvis resultater pr. 1. august 
1946 var: 
• Materiel, der stammede fra tiden før 29. august 1943. (Kun egnet som et supplement, primært til 

uddannelse). 
• Materiel af svensk fabrikat, indkøbt i perioden indtil 5. maj 1945. (Tilstrækkeligt til at opstille en styrke på 

ca. 15.000 mand, dog kun delvis udrustet med tunge våben, kommunikationsmateriel og ammunition). 
• Materiel, leveret af englænderne i sommeren 1945 til udrustning af sommerindkaldelsesholdet 1945. 

(Tilstrækkeligt til at opstille ti lette bataljoner à ca. 800 mand, dog helt uden kommunikationsmateriel og 
andet særligt materiel). 

• Materiel til udrustning af en styrke til deltagelse i besættelsen af Tyskland. (Tilstrækkeligt til at opstille en 
reduceret division med seks lette fodfolksbataljoner á ca. 800 mand), et kanonkompagni, en opklarings-
afdeling, seks lette artilleriafdelinger (á otte kanoner), en luftværnsafdeling, en pionerbataljon, en telegraf- 
og radiobataljon samt 

• visse særlige enheder, f.eks. forsynings-, lazaret- og transportenheder. 
I alt var der materiel til ca. 10.000 mand. 
 
Det skal tilføjes, at der her i landet endvidere var ret store mængder våben af primært engelsk og svensk 
fabrikat (tilgået modstandsbevægelsen under krigen) samt en del af dansk og tysk fabrikat, som enkeltper-
soner (primært medlemmer af modstandsbevægelsen) opbevarede privat. 
Efter krigen begyndte man uddannelsen med en blanding af primært dansk, svensk og engelsk materiel. 
Ved krigens afslutning rådede man i en kort periode over et antal enheder, der blev sammensat af medlem-
mer af modstandsbevægelsen, samt af Den Danske Brigade i Sverige (DANFORCE). I sommeren 1945 blev 
der endvidere genindkaldt 20.000 mand med henblik på bevogtning af flygtninge- og interneringslejre. De 
regulære indkaldelser blev genoptaget i juli 1945, og der blev i øvrigt lagt vægt på uddannelse af officerer og 
officianter: 213 påbegyndte linieofficersuddannelsen i 1945, og i 1948 afsluttede man officersuddannelse af 
tidligere modstandsfolk (123 til hæren). 
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Søværnet og Flyvevåbnet 

Tiden umiddelbart efter besættelsen var turbulent: overtagelse og genopbygning af kommandostrukturen, de 
af tyskerne etablerede anlæg og – ikke mindst – tilvejebringelse af sejlende materiel til løsning af bl.a. mine-
rydningsopgaver. Det sejlende materiel tilgik fra mange sider: Den Danske Flotille fra Sverige, tilbageleve-
ring af dansk materiel fra besættelsesmagten, udlån, leje og køb af diverse skibsmateriel fra de allierede 
samt reparation og færdiggørelse af dansk produceret materiel. Dertil kom implementering af nye materielty-
per: radar, sonar og kommunikationsanlæg. 
I midten af 1946 rådede søværnet næsten udelukkende over skibe uden egentlig krigsmæssig værdi, mens 
Hærens og Søværnets Flyvertropper havde bestilt (men endnu ikke fået leveret) moderne fly. 
Ved udgangen af 1949 havde søværnet følgende styrke: To fregatter (Holger Danske-klassen), otte torpe-
dobåde (Willemoes- og Krieger-klasserne), ti tidligere tyske motortorpedobåde, tre lejede engelske under-
vandsbåde, tre minelæggere, i alt 31 minestrygere af forskellige klasser samt diverse andre skibe uden 
egentligt kamppotentiale, bl.a. kongeskibet Dannebrog. Også arbejdet med retablering af kystdefensionen, 
værksteder og depoter samt søværnets uddannelse var i god fremdrift. – Alt i alt en imponerende indsats på 
kun fem år. 
 
Hærens Flyvertropper (Værløse) og Marinens Flyvevæsen (Luftmarinestation København) blev genoprettet 
allerede i 1945. Samme år tog udviklingen på området fart, idet der blev oprettet to udviklingsfora: "Kontoret 
for luftmilitære Sager” og ”Det luftmilitære Udvalg”. 
Materielanskaffelse og uddannelse tog derefter hurtigt fart, idet der tilgik materiel fra allierede overskudslag-
re, og der blev uddannet ca. 40 piloter og 120 teknikere på kurser i England. 
På det operative område var de mest iøjnefaldende tiltag oprettelsen af dagjagereskadriller (i alt 41 Super-
marine Spitfire i flere varianter, anvendt fra 1947-55) og anskaffelsen af Danmarks første jetfly (Gloster  
Meteor i flere varianter), der blev anvendt som dagjagere (en eskadrille med Mk. IV og Mk. VIII) og som 
natjagere (en eskadrille med NF XI) i perioden 1947-62. 
Også på lufttransportområdet gik udviklingen hurtigt i gang: Der blev blandt andet anskaffet et mindre antal 
amfibiefly (i alt 15 stk.), nemlig Supermarine Sea Otter (anvendt fra 1946-52) og Consolidated Vultee PBY 
5A Catalina (anvendt – primært i Grønland – fra 1947-1962). 
Til uddannelsesformål blev der anskaffet over 80 fly. Allerede i 1946 anskaffede man Airspeed A.S. 10 Ox-
ford og North American Harvard, der blev anvendt indtil 1955, henholdsvis 1959. Ti stk. KZ-VII blev anskaffet 
i 1948, men i 1968 overdraget til hæren. Træningen foregik under Hærens og Søværnets Flyveskole med 
”elementær uddannelse” på Flyvestation Avnø (KZ II T og KZ-VII) og ”overgangsuddannelsen” på Flyvestati-
on Karup (Harvard). 
 
 

Doktriner 
 
Efter 2. Verdenskrig valgte man i 1946 at genoptrykke Udkast til Feltreglement I. A., Felttjenesten samt det i 
1943 udsendte Feltreglement I. B, som grundlag for hærenhedernes operationer. 
Indholdet afspejler således ikke operative erfaringer fra verdenskrigen i beskrivelsen af de forskellige måder 
for anvendelse af hærstyrker (senere kendt som kampformer og kampmåder). I modsætning hertil er der i 
”Det taktiske Samarbejde mellem Hæren og Flyvevåbnet” (udgivet i 1949), et reglement, der ”… forsøgsvis 
(skulle) lægges til Grund ved Øvelser og Krigsspil” medtaget retningslinier for det operative samvirke mellem 
hær- og flystyrker. Der blev især lagt vægt på den koordination, der i kommandostaben og via de forbindel-
sesofficerer, man havde ved såvel hærens som flyvevåbnets højere operative stabe, skulle ske for at sikre 
en hensigtsmæssig udnyttelse af flystyrkerne. 
Sidstnævnte er et publiceret udtryk for den intensive aktivitet, der pågik med henblik på at få opdateret de 
danske hærdoktriner. Arbejdet skete primært i tilknytning til undervisning på Generalstabskursus med 
oberstløjtnant (senere general) Erik Kragh som leder. Udviklingsarbejdet brugte bl.a. en dansk division i for-
svar som model, og det skal bemærkes, at en del af de af senere officersgenerationer velkendte definitioner 
allerede blev anvendt i denne forbindelse. 
Den doktrinære udvikling fortsatte de kommende år, og vil blive berørt i efterfølgende kapitler. 
 
Ud over disse arbejder udgav Forsvarsministeren i 1947 sin forholdsordre til de to værnschefer. Heraf frem-
gik bl.a., at en af de to værnschefer i tilfælde af ”krigeriske forviklinger” skulle fungere som øverstbefalende 
for hele forsvaret. Henset til den dårlige materielsituation var værnenes opgaver begrænset til: 
• ”(…) ved forsvar på stedet at hindre eller opholde en fjendtlig indtrængen (…)” samt 
• ”(…) så længe som muligt at hindre en angriber i at sætte sig i besiddelse af sådanne områder, som vil 

kunne anvendes som basis for tilstedekomsten på dansk territorium af eventuelle hjælpestyrker fra De 
forenede Nationer eller fra andre venligtsindede nationer”. 
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Allerede den følgende sommer havde værnene formuleret deres grundlæggende holdninger til forsvaret af 
Danmark. Hæren indledte sit bidrag med det, man kan kalde en skitse til en forsvarsdoktrin: ” Et angreb på 
Danmarks suverænitet har tre indfaldsveje: over søen, over land og gennem luften – sandsynligvis ført ad 
alle tre veje eller i hvert fald over sø og gennem luften samtidig. Angrebet vil have en besættelse af landet i 
defensiv eller offensiv hensigt til formål”. Herefter fulgte en nøjere beskrivelse af det, et sådant forsvar ville 
kræve af de enkelte værn og – ikke at forglemme – samspillet mellem disse. 
De beredskabsmæssige tanker kan kort opregnes således: Fly- og flådestyrker skulle være på umiddelbart 
indsatsberedskab, mens hærstyrker skulle have et lokalt kupforsvar fulgt op af lokalmobilisering med lands-
dækkende kommandostruktur klar på 24 timer. 
 
Tanker om hærens anvendelse i krigstilfælde 
 
Sidst i 1940-erne blev der udkastet mange 
ideer om indsættelse af de danske for-
svarsmidler. Betydningen af samvirket 
mellem de tre (kommende) værn er alle-
rede kort nævnt, men da hærens forhold 
er hovedemnet i dette notat, skal her vises 
et eksempel på de tanker, man gjorde sig i 
1948. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skitsen viser hærens ”maj 1948-forslag”. Bemærk, at 
man på dette tidspunkt primært tænkte i nationale 
baner, at bælternes betydning var erkendt, og at man 
disponerer med en hærstyrke på over 200.000 mand. 
(Skitsen er en gengivelse fra svenske ”Militærhisto-
risk Tidsskrift” 1987, der gengiver et indlæg af davæ-
rende oberstløjtnant (senere brigadegeneral) og 
cand.phil. Michael H. Clemmesen. Se også kilde-
oversigten til dette kapitel). 
 
 
 
 
 
 
 

Internationalt engagement 
 
Umiddelbart efter krigens afslutning blev hærens kapaciteter indsat således: 
 
Grænsekommandoet 
blev formeret den 8. juli 1945 med tre bataljoner, Grænsegendarmerikorpset og detachementer af Rigspoliti-
et. Kommandoets opgave var at pågribe eftersøgte personer, der forsøgte at passere grænsen primært fra 
Danmark til Tyskland. I de første måneder efter befrielsen var opgaven indledningsvis blevet løst af enheder 
af modstandsbevægelsen og senere af to-tre bataljoner af DANFORCE. 
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Bornholm 
blev fra 9. maj 1945 til 5. april 1946 besat af sovjetiske tropper (anslået 6-8.000 mand), der støttedes af gen-
indkaldte af Bornholms Værn og frihedskæmpere (i alt to kompagnier). Da den russiske styrke blev trukket 
ud i april 1946, blev opgaven overtaget af en fodfolksbataljon og en artilleriafdeling. 
 
Den Danske Brigade i Tyskland 
Ud over det ovennævnte samt deltagelse i forskellige bevogtningsopgaver deltog Danmark med Den Danske 
Brigade (senere: Det Danske Kommando) i besættelsen af Vesttyskland med en styrke på 4000 mand, ind-
ledningsvis i området Jever-Oldenburg-Aurich vest for Bremen. (Se også næste kapitel). 
 
FN-observatører 
Første FN-observatørmission med dansk deltagelse blev UNTSO (United Nations Truce Supervision Organi-
sation), som blev indledt i 1948 efter indgåelse af våbenhvile efter den første Mellemøstenkrig. 
Senere (i 1948) fulgte endnu en observatørmission, UNOGIL (United Nations Observation Group in Leba-
non), og i 1949 blev der indledt en mission i Kashmir, UNMOGIP (United Nations Military Observer Group in 
India and Pakistan). 
 
 
Kilder og baggrundsmateriale: 
- Lov nr. 112 af 7. maj 1937 (om Hærens Ordning). 
- Forsvarsbogen – Folkets Bog om Landets Forsvar. (Gyldendal, 1941). 
- Forsvarskommissionen af 11. april 1946 nedsat i henhold til lov nr. 209 af 11. april 1956: 1. Betænkning (København 1950) og 2. 

Betænkning (København 1951). 
- Feltreglement I. A. (København 1946. Genoptryk af udkast fra 1937). 
- Det taktiske Samarbejde mellem Hæren og Flyvevåbnet. (København 1949). 
- Forsvarskommissioner i det det 20. århundrede. (Militært tidsskrift nr. 2/1997. - Tema-nummer). 
- Michael H. Clemmesen: Udviklingen i Danmarks forsvarsdoktrin fra 1945 til 1969. Rapport til det XX. nordiske historikermøde i 

Reykjavik 1987. (Militärhistorisk Tidskrift 1987. Militärhögskolan, Stockholm, ISSN-0283-8400). 
- Ole A. Hedegaard: Grænsekommandoet 1945-1949 – en glemt formation i hæren. (Militært tidsskrift nr. 3/1995). 
- P.B. Krieger Thomsen: 50 år efter – de danske styrker kom til Bornholm. (Krigshistorisk Tidsskrift nr. 3/1996). 
- K.V. Nielsen (ed.): Den Danske Brigade/Det Danske Kommando i Tyskland. (Projektgruppen 1997). 
- S.B. Bojesen: Bornholm 1945-46. (Hærens Officersskole 1983). 
- Flåden gennem 475 år, 1. Del (ed. R. Steen Steensen), 3. udgave. (København 1974). 
- Thostrup: Foredrag for Søe-Lieutenant-Selskabet 1966. 
- Gunnar Olsen og Svenn Storgaard: Flådens skibe og fartøjer 1945-1995. (Marinehistoriske skrifter. Marinehistorisk Selskabs Skrift 

nr. 28. København 1998). 
- Flyvevåbnet 1950-1975. (Chefen for Flyvevåbnet 1975). 
- Hans A. Schrøder: Det danske Flyvevåben. (Tøjhusmuseet 2001). 
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Kapitel 2 
Forsvarslovene 1950 og 1951 

 
 

Baggrund 
 
Politiske forhold 
Den indenrigspolitiske magtbalance var i løbet af besættelsestiden og den efterfølgende, begyndende kolde 
krig ændret i en mere forsvarspositiv retning, idet kun kommunisterne var modstandere af et forbedret for-
svar, men som – også nævnt i kapitel 1 – var der indikationer på tilbagevenden til mellemkrigsårenes parti-
politiske divergenser, idet de radikale var imod de nødvendige bevillinger til forsvaret. 
Den kommission, der blev nedsat i 1946, fortsatte arbejdet i 1950, men med ændret sammensætning og 
kommissorium. Opgaveformuleringen var stadig meget konkret, nemlig ”… at udarbejde betænkninger med 
tilsluttende lovforslag for forsvarets ordning i tilslutning til de i Lov nr. 242 af 27. maj 1950 om forsvarets ord-
ning … givne bestemmelser”. Hovedemnerne blev derfor en ny personelordning samt forsvarets overordne-
de organisation, ligesom forhold vedrørende NATO blev behandlet. 
Politiske synspunkter vedrørende stationering i fredstid af styrker fra andre lande kom til at spille en stor 
rolle, blandt andet blev tilbud om stationering af 150 amerikanske, taktiske jagerfly afslået, og stationering 
(oplægning) af taktiske atomvåben på dansk jord gav indenrigspolitisk turbulens. Disse forhold med efterføl-
gende afslag på tilbuddene blev ikke vel modtaget af NATO-ledelsen. 
På det udenrigspolitiske område var FN endnu ikke nogen væsentlig sikkerhedspolitisk faktor set i relation til 
dansk område. Derimod blev oprettelsen af NATO i 1949 på mange områder styrende, og – som nævnt 
ovenfor – blev indflydelsen på organisation af den øverste ledelse af landets forsvar iøjnefaldende. 
Forholdet mellem det sovjetisk dominerede område og NATO udviklede sig til den kolde krig. Dette fik afgø-
rende indflydelse de efterfølgende år, idet Danmark blev en del af inddæmningsstrategien i kraft af landets 
geografiske beliggenhed. 
Korea-krigen (1950-53) og andre sikkerhedspolitiske begivenheder understregede betydningen af, at den 
vestlige verden ikke – som tilfældet havde været efter 1. Verdenskrig – kastede sig ud i snæversynet ned-
rustning. 
Sigtet med de ændringer, der blev indført ved forsvarslovene i begyndelsen af 1950’erne, var at fortsætte de 
bestræbelser, der i årene efter 2. Verdenskrig var blevet gjort for at effektivisere det danske forsvar i rammen 
af NATO-medlemskabet, de under krigen udviklede nye doktriner og teknologiske fremskridt, men også til-
passet Danmarks anstrengte økonomiske forhold. 
 
Doktriner og teknologi 
Efter ikrafttræden af Danmarks NATO-medlemskab skete der en vis fokusering på de nye sikkerhedspoliti-
ske forhold. Det vil dog være naturligt at gengive nogle af de tanker, som man i Danmark gjorde sig om for-
svaret af landet, men under den forudsætning, at det tyske land- og søforsvar af Holsten kunne holde stand 
mod et angreb: 
”Forsvarets opgaver opdeles og prioriteres således: 
• Deltagelse i kampen om luftherredømmet. 
• Forsvar af den sjællandske øgruppe. 
• Sikring af det jysk-fynske område. 
• Forsvar af Bornholm. 
• Opretholdelse af intern sikkerhed i Danmark. 
• Beskyttelse af forsyningsskibstrafikken.” 
 
Ovenfor er nævnt, at Danmark deltog i udmøntningen af inddæmningsstrategien, men på det doktrinære 
område kom samarbejdet mellem alle tre værns virkemidler også til at spille en stor rolle, ligesom nyttiggø-
relse af erfaringerne fra 2. Verdenskrig til udvikling af operative og taktiske procedurer blev mærkbar. 
Efter at Sovjetunionen i 1949 bragte sit første A-våben til detonation, fik disse våben stigende indflydelse på 
den doktrinære tænkning. 
For Danmarks vedkommende blev vor frontlinieplacering ved Østersøen afgørende for to forhold: 
• Der blev lagt større vægt på forsvaret af øernes sydøstkyster i tilfælde af amfibieangeb. 
• Problemerne med forskydning (koncentration) af styrker mod en brohoveddannelse måtte analyseres. 
Afledte problemer var: 
• Metoder til at undgå alvorlige tab som følge af fjendtlig luftoverlegenhed. 
• Føringshjælpemidlers modstandsdygtighed overfor blandt andet jamming. 
• Hastigheden i både beslutningsproces og udførelse. 
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De første efterkrigsår havde vist, at dansk føring på alle niveauer var relativt defensivt orienteret, ligesom 
den danske tradition tenderede hen imod indsættelse af store enheder, idet den danske division i europæisk 
målestok var meget stor. Doktrinudviklingen (og den højere militære uddannelse) sigtede derfor mod at ud-
vikle en offensiv indstilling på alle niveauer, øge mindre enheders (bataljonsniveau) evne til at udnytte 
mørke, vejr og andre forhold til at opnå fordele. Derudover ønskede man at udbygge evnen til fleksibel fø-
ring, herunder af artilleristøtte, da fjendtlig luftoverlegenhed let ville kunne afbryde telefonforbindelser. 
Behovet for stor hastighed og fleksibilitet ved indsættelse af enheder og disses virkemidler, samt uddannel-
sen i joint samt i combined operations fik derfor større betydning. Under 2. Verdenskrig havde det vist sig af 
afgørende betydning at have en effektiv efterretningstjeneste, en hurtig beslutningsproces og et godt kom-
munikationssystem som forudsætninger for hensigtsmæssig gennemførelse af operationer. 
De økonomiske muligheder for i praksis at udvikle og afprøve nye danske doktriner var i de første efterkrigs-
år beskedne, men værdifulde erfaringer blev indhentet under de i kapitel 1 nævnte indsættelser af danske 
styrker i Tyskland især under i samarbejdet med engelske enheder. Også store nationale øvelser (sidst i 
perioden også med allieret deltagelse) gav mulighed for at afprøve doktrinudviklingen. 
Op gennem 1950-erne fik bevidstheden om atomvåbnenes eksistens større indflydelse på den doktrinære 
tænkning i den danske hær: den hidtil (fra 1954) accepterede strategi (Massive Retaliation) blev gradvis 
ændret til Flexible Response (introduceret i USA 1962, men først i 1967 accepteret som NATO-strategi). 
Atomvåbnenes indflydelse blev gradvist indarbejdet i danske hærdoktrinerne, selvom Danmark ikke havde 
oplagret A-våben. Hærkommandoen udgav således en vejledning med titlen ”Atomvåbnets Indflydelse på 
Taktiske Forhold” i 1955. Der foregik i øvrigt et omfattende arbejde med henblik på at modernisere det reg-
lementariske grundlag, og i 1954 udkom et tidssvarende ”Reglement for Fodfolksbataljonen”. Arbejdet med 
at skabe et nyt troppeenhedsreglement til afløsning for de gamle Feltreglement I A og I B resulterede i et 
udkast i 1960 og i 1963 i udsendelse af den endelige udgave af Feltreglement I. Samme år udkom et nyt  
bataljonsreglement, nu med betegnelsen Infanteribataljonens Kamp. 
 
På det teknologiske område var det for hærens vedkommende primært forbedrede muligheder for radio-
kommunikation samt udviklingen af terrængående hjul- og bæltekøretøjer, der fik indflydelse de følgende år. 
Eksistensen af atomvåben fik gradvis større indflydelse på den danske militære tankegang, idet Danmark fra 
sidste halvdel af 1950-erne disponerede over fremføringsmidler for sådanne våben: både Honest John ra-
ketter, 203 mm haubits og NIKE luftforsvarsmissiler. Som nævnt tidligere, havde Danmark ikke oplagt 
atomammunition. 
 
Økonomi 
Forsvarets økonomiske ramme blev op gennem 1950’erne fastlagt ved de årlige finanslove. Forsvarsbud-
gettet udviklede sig hen over perioden således: 1949: 360 mio. kr., 1954: 885 mio. kr. og 1962: 1.551 mio. 
kr. 
 
Lovenes hovedindhold 
Der måtte naturligvis tages hensyn til den arv (eller måske rettere mangel på samme), som skulle danne 
grundlag for indholdet i den nye lov. Efter krigen var der blevet arbejdet målrettet på at opbygge et så godt 
grundlag som muligt. Et par af de væsentligste forhold skal nævnes: 
• Personelstyrken var i slutningen af 1940-erne blevet gradvist forøget, som det er beskrevet i det 

foregående kapitel. Det må heller ikke overses, at hjemmeværnet nu (ved lov af 16. juli 1948) var blevet 
formaliseret som en del af forsvaret. Det bestod i 1950 af ca. 40.000 medlemmer, der havde tilladelse til 
at opbevare våben og ammunition i hjemmet. Hjemmeværnet kom naturligvis til at indgå i overvejelserne 
om en kommende forsvarsstruktur og var samtidig en opinionsdannende faktor. 

• Materiel var (som det ses af forrige kapitel) et kritisk punkt: Man måtte gennemføre uddannelsen med en 
blanding af svensk og britisk materiel. 

• Den militære infrastruktur (kaserner, depoter, værkstedsanlæg m.v.) var nedslidt og naturligvis slet ikke 
tilpasset en ny forsvarsstruktur. 

• Viden på de operative, taktiske og administrative områder var over 10 år gammel, og dermed enten 
utidssvarende eller helt forsvundet sammen med de personer, der besad viden og færdigheder på disse 
områder. 

Mange af ovennævnte forhold var i forsvarskommissionsarbejdet blevet grundigt behandlet i løbet af de før-
ste efterkrigsår, og enkelte beslutninger var – som tidligere beskrevet – allerede taget. 
Nedenfor er beskrevet, hvordan man ved de nye forsvarslove søgte at føre hæren ind i den nye tidsalder, og 
i denne forbindelse skal især fremhæves følgende: 
• Våbenhjælpsprogrammerne, hvor især USA og Canada leverede for 4½ mia. kr. militært materiel til Dan-

mark, hvoraf materiel for ca. 2 mia. kr. gik til hæren. Uden denne støtte ville den igangsatte udvikling 
næppe have kunnet gennemføres. 
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• Samarbejdet med øvrige NATO-landes personel øgede hurtigt effektiviteten af den danske uddannelses-
indsats. 

 

Organisation og kapaciteter 
 

Kommandostrukturen 
 
I lovene fra 1950 og 1951 beskæftigede man sig primært med fredstidsinddelingen, men der blev i lovene 
indarbejdet bestemmelser, der smidiggjorde overgangen til krigsforhold, herunder overgang til NATO-kom-
mandosystemet, som var i hastig udvikling. Også Vesttysklands genbevæbning og optagelse som NATO-
medlem i 1955 satte præg på udviklingen i sidste halvdel af 1950erne. 
 
National kommandostruktur 
 

 
 
 
De to skitser (ovenfor og nedenfor) viser den komplekse og omfangsrige organisation, der stod for ledelsen af det danske forsvar i 
1950-erne. Bogen ’Ved Forenede Kræfter’, Forsvarskommandoen 2000, ISBN 87-988033-0-1, giver i kapitlerne 3 og 4 (udover disse to 
skitser) en grundig beskrivelse af forsvarsledelsens organisationen efter krigen. 
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Den nye ordning medførte, at der direkte under Forsvarsministeriet blev oprettet: 
• Forsvarschefsembedet med en admiral eller general som forsvarschef og en forsvarsstab. 
• Hærkommandoen (inkl. Hjemmeværnet) med en generalløjtnant som chef. 
• Søværnskommandoen med en viceadmiral som chef. 
• Flyverkommandoen med en generalløjtnant som chef. 
 
Ud over disse var forskellige institutioner, fabrikker, skoler m.v. organisatorisk direkte underlagt Forsvarsmi-
nisteriet. 
 
Umiddelbart efter lovens vedtagelse blev det i 1952 bestemt, at de tre værns styrker blev underlagt de re-
spektive værnschefer. Dette medførte, at styrkerne i Vestre og Østre Landsdelskommando samt Bornholm 
blev operativt underlagt Hærkommandoen. 
De styrker (egentlige kampstyrker), der i respektive landsdele blev underlagt allieret ledelse, var under 
kommando af den allierede øverstkommanderende i Danmark (COMLANDDENMARK = Chefen for Hæren). 
Disse styrker omfattede vest for Storebælt VESTRE KORPS (med to divisioner og en brigadegruppe), øst for 
Storebælt ØSTRE KORPS (en division og en brigadegruppe) og en reduceret brigadegruppe på Bornholm. 
Landsdelskommandocheferne bevarede fortsat ansvaret for enheder i det lokale forsvar, logistik i baglandet 
(rear area) og for logistikken generelt med ansvar overfor Chefen for Hæren. 
 
NATO-strukturen 
Som det ses af nedenstående skitse, skete der væsentlige ændringer i NATO’s ledelse, idet alliancen på 
NATO-rådets møde i 1952 blev reorganiseret og fik en permanent organisation med hovedkvarter i Paris. 
Disse ændringer skete blandt andet under indtryk af Korea-krigen 1951-53, som også fik indflydelse på øn-
skerne om øgede styrkemål. (Se senere). 
 
I december 1950 vedtog NATO-rådet en enhedsledelse af en integreret, europæisk forsvarsstyrke. Imple-
menteringen tog to-tre år, og den fik indflydelse på de danske militære myndigheders beføjelser: 
• Den operative ledelse af danske, militære styrker blev i krigstid et CINCNORTH-ansvar, hvorfor forsvars-

chefens beføjelser blev begrænset til det overordnede ansvar for værnenes uddannelse og kampduelig-
hed, samt ansvar for, at beredskab og forsvarsplaner var i overensstemmelse med nationale direktiver. 
Disse overvejelser forløb over flere år og drejede sig i første omgang om, hvorvidt Danmark skulle høre til 
Centralregionen eller til Nordregionen. 

• Overvejelserne og processens forløb er grundigt beskrevet af generalmajor A.C.B. Vegger i ”Slesvig-Hol-
sten fra 1945-1962”. De operative overvejelser i denne anledning kan kortfattet beskrives således: Trus-
len fra øst var styrende, Slesvig-Holsten kunne udgøre en flankesikring for Centralregionens enheder, og 
sammenhængen i forsvaret mod fjendtlige fly- og flådeoperationer mod Nordsøen og Sydnorge blev tillagt 
stor vægt. Elben blev derfor en naturlig geografisk skillelinie, og en mulig afskæring af (tyske) NATO-
styrker nord for Elben førte til drøftelser om NATO-depoter i Nordregionen. 

• Kommandoforholdene vedr. landstyrkerne i det jyske område var – i en periode med danske enheder i 
Slesvig-Holsten og en tysk hær under opbygning – under stadig udvikling. Fra en organisation, hvor der 
(under CINCNORTH) var den danske kommando COMLANDDENMARK med underlagte hærenheder 
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(allierede hærstyrker i Jylland og Slesvig-Holsten, danske hærstyrker på Sjælland og danske hærstyrker 
på Bornholm), udviklede organisationen sig over få år hen mod en mere stringent NATO-organisation. 

 (Enhedskommandoen (COMBALTAP) blev først oprettet i 1961. Se næste kapitel). 
 

 
 

 
 

Hæren 
 
Fredsstrukturen 
De tidligere betegnelser Jydske Division og Sjællandske Division udgik. Den nye struktur (bemærk, at be-
tegnelser m.v. er de dengang anvendte) bestod jf. kundgørelse B. 32 – 1951 af: 
• Hærkommandoen, hvori indgik: 

- Hærstaben,  
- Generalinspektørerne for hærens våbenarter,  
- Generalinspektøren for Hjemmeværnet,  
- Hærkommandointendanten og  
- Hærkommandolægen. 

  Under Hærkommandoen hørte endvidere: 
• Vestre Landsdelskommando med  

- Regionerne I, II, III og IV,  
- fodfolksregimenterne 2., 3., 6., 7., 8., 9. og 10.,  
- Jydske Dragonregiment,  
- 3. og 4. Feltartilleriregiment,  
- Jydske Luftværnsregiment,  
- Jydske Ingeniørregiment,  
- Jydske Telegrafregiment samt  
- Jydske Trainregiment.  
Derudover garnisonskommandanter og kommandantskaber i Jylland-Fyn. 

• Østre Landsdelskommando med  
- Regionerne V, VI og VIII,  
- Livgarden,  
- fodfolksregimenterne 1., 4., og 5.,  
- Gardehusarregimentet,  
- 1. og 2. Feltartilleriregiment,  
- Sjællandske Luftværnsregiment,  
- Sjællandske Ingeniørregiment,  
- Sjællandske Telegrafregiment samt  
- Sjællandske Trainregiment.  
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Derudover garnisonskommandanter og kommandantskaber på Sjælland, herunder Kommandanten i 
København. 

• Bornholms Region (region VII), herunder kommandantskabet i Almegårdslejren. I Bornholms Værn indgik 
en fodfolksbataljon og en artilleriafdeling. 

• Hjemmeværnet. 
 
I fredstid bestod fodfolksregimenterne af chef med stab og tre bataljoner (10. regiment dog kun to), panser-
regimenterne af chef med stab samt en kampvogns- og en motorbataljon (Gardehusarregimentet tillige af en 
hesteskadron), artilleriregimenterne af chef med stab og tre - fem artilleriafdelinger, luftværnsregimenterne af  
chef med stab og tre luftværnsafdelinger, ingeniørregimenterne af chef med stab og to ingeniørbataljoner, 
telegrafregimenterne af chef med stab samt et hærradiokompagni og to telegrafbataljoner, mens trainregi-
menterne bestod af chef med stab og to trainafdelinger (Jydske Trainregiment dog tre). 
 
Styrketal og ændringer vedr. personel 
Den ovennævnte organisation var ganske personelkrævende. Under Folketingets behandling af 1951-loven 
blev det oplyst, at hærens krigsstyrke ville omfatte 75.000 mand i felttropperne, ca. 25.000 mand i lokalfor-
svarsenhederne og ca. 20.000 mand i de faglige enheder og myndigheder. I alt ca. 120.000 mand. Disse 
mål blev på NATO’s rådsmøde i 1952 fastsat til en dækningsstyrke på 18.000 mand (divisionsstørrelse) plus 
en mobiliseringsstyrke af en størrelsesorden, der kunne bringe krigsstyrken op på fire divisioner. De aktuelle 
styrkemål varierede en del i løbet af de følgende år. 
Antagelse af frivilligt stammandskab kunne ske som mathelever fra det fyldte 16. år. Disse forpligtede sig til 
to års tjeneste efter mathskolens afslutning. Også værnepligtige kunne efter værnepligtsuddannelsen og en 
supplerende uddannelse for den specifikke våbenart ansættes som mather. Den indledende kontrakt var på 
to år og kunne forlænges med et år ad gangen i yderligere fire år. 
 
Tjenestetiden for værnepligtige var et hyppigt behandlet emne og varierede derfor en hel del: fra i 1948 at 
have været 10 måneder, blev den i 1953 ændret til 18 og allerede igen i 1954 til 16 måneder. Den uvarslede 
tjenestetidsforlængelse i februar 1953 førte til omfattende mytterier i flere garnisoner: over 300 soldater blev 
idømt længerevarende fængselsstraffe og ca. 400 fik betingede, arbitrære straffe. Udtrykket ’genindkaldel-
ser’ (en supplerende uddannelse som f.eks. omskoling til nyt materiel eller ny taktik) stammer fra denne pe-
riode, men skiftede senere navn til ’mønstringer’. 
Beredskabet var et væsentligt element: Indkaldte boede på kasernerne uden civilt tøj til rådighed. 10 % af en 
enhed var til stede som beredskabsvagt, mens 40 % skulle kunne være klar til indsættelse med få timers 
varsel. Tilstedeværelse blev normalt kontrolleret (visitering) af en tilsynshavende befalingsmand. Beredska-
bet var fagligt påvirket af det forhold, at nyuddannede ikke havde samme færdigheder som personel, der 
stod umiddelbart for hjemsendelse. Dette søgte man at afhjælpe ved i samme enhed at have både rutineret 
og urutineret personel, idet man hver anden måned udskiftede en sjettedel af dækningsenhedernes perso-
nel. Dette blev dog senere ændret til, at halvdelen af en enhed blev udskiftet hver 4½ måned. 
 
Materiel 
Den iværksatte opbygning af Forsvaret var en løbende proces, der startede før lovens vedtagelse og varede 
til begyndelsen af 1960-erne. Især implementering af (herunder uddannelse på) de mange nye materielgen-
stande gør det vanskeligt at fastslå, hvornår der var tale om tilføjelse af en egentlig ny kapacitet. Følgende 
materielgenstande (nogenlunde ligeligt fordelt på Vestre og Østre Landsdelskommando) blev indført i den 
pågældende periode: 
• Geværer og maskingeværer (bl.a. Garandgeværet og Browning 12,7 mm tungt maskingevær), i alt ca. 

60.000 stk. 
• Kampvogne (ca. 50 stk. Walker Bulldog og 216 stk. Centurion), i alt ca. 260 stk. 
• Trukne artillerivåben (105 mm, 155 mm, og 203 mm haubits, 155 mm kanon) i alt ca. 350 stk. samt 4 

Honest John raketbatterier. 
• Luftværnskanoner, i alt ca. 400 stk. 
• Hjulkøretøjer (forskellige typer), i alt ca. 6.500 stk. 
• Radiomateriel (forskellige type), i alt ca. 6.100 stk. 
 
Krigsstrukturen 
Nedenstående skitse giver et indtryk af hærenhedernes forudsete anvendelse. I Tillæg 1 kan man se en 
oversigt over afdelingernes placering i krigsorganisationen. 
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På skitsen ses den forudsete anvendelse af 
hærens krigsstyrke i 1954. 
På Sjælland ses 6. Divisions tre brigadekamp-
grupper, brigadekampgruppen og den reduce-
rede kampgruppe på Bornholm. I Jylland ses 
2. og. 3. Division med et stort antal enheder 
(se Tillæg 1). Derudover er regionernes 
lokalforsvarsbataljoner og Københavns ka-
nonluftforsvar markeret. Hjemmeværnsenhe-
der er ikke indtegnet. 
 
Bemærk, at man på dette tidspunkt endnu ikke 
havde en detaljeret planlægning af anvendelse 
af danske enheder i Vesttyskland. 
 
Hverken flyvevåbnets eller søværnets anven-
delse er illustreret. Dette betyder dog ikke, at 
man så bort fra disse to værn, men doktrinud-
viklingen skulle sikkert finpudses, inden disse 
forhold kunne medtages i beskrivelsen af 
hærens doktriner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skitsen er fra ”Udviklingen i Danmarks for-
svarsdoktrin 1945-1969”, se oversigten over 
kilder og baggrundsmateriale under dette 
kapitel. 
 

 
Øvrige værn m.v. 

 
1951-loven indeholdt ikke kvantificering af Søværnets og Flyvevåbnets styrke. 
NATO’s planlægningstal fra december 1950 opremser for Søværnet følgende ønsker: Ni fregatter (fem i 
fredstid), ti korvetter (to i fredstid), 24 motortorpedobåde (12 i fredstid), 54 minestrygere (otte i fredstid), fem 
undervandsbåde (tre i fredstid). De tal, man havde drøftet i forbindelse med forarbejdet til 1951-loven, var 
dog væsentligt lavere. For Flyvevåbnets vedkommende var tallene otte jagereskadriller (heraf en med nat-
kapacitet), i alt 195 kampfly. Tallet var kun lidt højere end de danske planlægningstal. 
 
Søværnet 
Flådens kapacitet blev i perioden udbygget dels ved national finansiering, dels som våbenhjælp i betragteligt 
omfang. Ved udgangen af 1959 bestod flåden således af: Tre fregatter, fire korvetter, fire patruljebåde, 17 
motortorpedobåde, syv bevogtningsfartøjer, tre undervandsbåde, seks minelæggere, 17 minestrygere, seks 
skibe til særlige formål samt et antal småskibe som inspektions- og orlogskuttere. 
Fra begyndelsen af 1950-erne kunne minestrygningen gradvis reduceres, mens søopmålingen i danske 
farvande blev genoptaget. Deltagelsen i øvelser med andre NATO-lande blev intensiveret, ikke mindst med 
den nyopbyggede vesttyske flåde efter landets indmeldelse i NATO 1955. 
 
Flyvevåbnet 
Flyvevåbnet blev oprettet som selvstændigt værn 1. oktober 1950 med ca. 1400 mand og 180 fly (heraf 24 
jetfly). I perioden 1950 – 1955 blev det nye værn opbygget og etableret med en Flyverkommando (Henriks-
holm i Vedbæk) og to flyvebasiskommandoer. Under Østre Flyvebasiskommando (Værløse) hørte flyvestati-
onerne København, Værløse og Avnø, mens Vestre Flyvebasiskommando (Karup) omfattede flyvestationer-
ne Aalborg, Karup, Skrydstrup, Tirstrup og Vandel. Til styring af operationer i forbindelse med overvågning af 
dansk territorium og luftforsvaret blev der oprettet to operationscentraler: Sector Operation Centre Øst, 
henholdsvis Vest. 
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Kapaciteten blev i perioden formeret i (udbygget til) 8 kampeskadriller og en halveskadrille 
(fotorekognoscering). Teknologisk blev værnet udbygget med jagerbombere af typen Republic F-84 
Thunderjet (anvendt fra 1951/52 til 1961), 20 stk. natjagere af typen Armstrong-Witworth Meteor N.F. Mark 
11, som blev anvendt fra 1952-59 samt samt 20 stk. Meteor Mk. 8 (dagjagere (1951-63). 
Af andre anskaffelser kan nævnes 12 stk. artilleriobservationsfly, som dog kun blev anvendt nogle få år, idet 
de fik flyveforbud allerede i 1955. En anden nyskabelse var anvendelse af helikoptere (Bell 47D-1 Sioux), 
men kun tre stk. fra 1952-58. 
På transportflyområdet blev der i perioden kun anskaffet otte stk. Douglas C-47 Dakota, som blev anvendt 
helt frem til 1982. På uddannelsesområdet blev nyanskaffelserne noget mere omfattende: 27 stk. De Havil-
land Chipmunk T (anvendt 1950-77) og 26 stk. Lockheed T-33A Silver Star (anvendt i perioden 1953-77). 
Danske piloter fik stadig den elementære uddannelse på Avnø, mens den fortsatte uddannelse blev gen-
nemført i udlandet (USA og Canada). Teknisk personel blev også uddannet i udlandet (NATO-lande). 
 
Reorganisering af Flyvevåbnet i perioden 1955-1960 medførte, at det kom til at bestå af Flyverkommandoen 
og en mere funktionelt opbygget, underliggende struktur: flyvebasiskommandoerne blev afløst af Flyvertak-
tisk Kommando, Flyvematerielkommandoen og Træningskommandoen. Tilsvarende blev de enkelte flyve-
stationer funktionelt opbygget med operative, administrative og materielmæssige arbejdsområder. 
Med henblik på at styrke flyvesikkerheden blev der oprettet en træningsenhed, indledningsvis som en flight 
på Flyvestation Aalborg (1956). Dog senere (1966) flyttet til Flyvestation Skrydstrup, nu som eskadrille. 
Kampflybeholdningen blev suppleret med dagjageren Hawker Hunter (34 stk., der blev anvendt fra 1956-74), 
altvejrsjageren North American F-86D Sabre (i alt ca. 60 stk. fra 1958-66), fotorekognosceringsjageren Re-
public RF-84F (23 stk. fra 1957-71) samt i alt 72 stk. af jagerbomberen North America F-100 (1959-82). Af 
andre anskaffelser kan nævnes artilleriobservationsflyet Piber Cup, 16 stk., 1957-77) og suppleringsanskaf-
felse af Catalina PBY-6A (8 stk., 1957-77). 
Transportflyvningen blev udbygget med det lette transportfly Hunting Percival Pembroke C (7 stk. 1956-60) 
samt ved at supplere anskaffelsen af C-47 (Dakota) med den mere langtrækkende Douglas C-54D Sky-
master (anvendt 1959-77). Disse blev primært anvendt i Europa og i Grønland. Til redningsformål anskaffe-
de man helikopteren Sikorsky S-55 (som i 1965 blev afløst af Sikorsky S-61). 
Jordforsvar (kupeskadriller) blev etableret til forsvar af primært flyvestationerne, men også andre af flyve-
våbnets etablissementer. 
Kontrol- og varslingssystemet blev udbygget og moderniseret. 
 
Flyvevåbnets operative kapaciteter bestod i 1960 (efter ti års udvikling) af en dagjagereskadrille, tre 
altvejrsjagereskadriller, tre jagerbombereskadriller samt en fotorekognosceringseskadrille. Endvidere af 
trænings-, transport- og redningskapacitet samt kontrol- og varslingsinstallationer. I alt bestod flyvevåbnet på 
det tidspunkt af ca. 10.000 mand og 285 fly, hvoraf størstedelen var formeret i 8½ kampeskadriller. 
 
 

Internationalt engagement 
 
Allerede fra 1947 havde hæren deltaget i stationeringen af allierede tropper i Vesttyskland med Den Danske 
Brigade i Tyskland (fra 1949 benævnt Det Danske Kommando i Tyskland) med en styrke på ca. 4.000 mand 
i området Aurich-Jever-Oldenburg vest for Bremen. I 1949 var styrken reduceret til 1.400 mand og blev i 
1950 flyttet til Itzehoe nordvest for Hamburg. Opgaven ophørte i 1958. 
 
Danske officerers deltagelse i militære observatørmissioner var som tidligere nævnt indledt allerede i 1948. 
De to af disse missioner (UNTSO og UNMOGIP) fortsatte, mens UNMOGIL var ophørt. 
 
Den første deltagelse i fredsbevarende indsættelse af enheder under FN blev i den styrke, der skulle over-
våge våbenhvilen i Suezområdet efter de kampe, hvor England, Frankrig og Israel forsøgte at genvinde kon-
trollen over Suezkanalen, som Ægypten havde nationaliseret. Missionen, UNEF I (United Nations Emergen-
cy Force), blev indledt i 1956 og skulle komme til at vare indtil 1967, hvor den dansk-norske bataljon (DA-
NOR) blev trukket tilbage på egyptisk foranledning. Det danske bidrag havde været ca. 400 mand pr. hold, 
og da indsættelsen sluttede i 1967, havde ca. 11.000 danskere forrettet tjeneste i området. 
 
 
Kilder og baggrundsmateriale: 
- 1. Betænkning afgivet at Kommissionen til Undersøgelse og Overvejelse af Forsvarets fremtidige Ordning (1950). 
- 2. Betænkning afgivet af Kommissionen til Behandling af Spørgsmål vedrørende Nyordning af Forsvaret (1951). 
- Lov nr. 242 af 27. maj 1950 om forsvarets ordning (centralstyrelsen, den kommandomæssige organisation m.v.). 
- Lov nr. 447 af 20. november 1950 (om nedsættelse af Forsvarskommissionen af 20. november 1950, som var en reorganisering af 

Forsvarskommissionen af 11. april 1946). 
- Lov nr. 276 af 18. juni 1951 om Forsvarets ordning (sammensætning af værnene, korpsene m.fl.). 
- Lov nr. 277 af 18. juni 1951 om Forsvarets ordning (personellet ved værnene, korpsene m.fl.). 
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- Kundgørelse for Hæren B. 15 af 1. juni 1950. (Forsvarets ordning. Centralstyrelsen). 
- Kundgørelse for Hæren B. 28 af 29. september 1950. (Landsdelskommando- og regionsinddelingen m.v.). 
- Kundgørelse for Hæren B. 22 af 26. juni 1951. (Lov nr. 276 af 18. juni 1951 om forsvaret). 
- Kundgørelse for Hæren B. 23-1951 af 26. juni 1951. (Lov nr.277 om personellet). 
- Kundgørelse for Hæren B. 32-1951 af 1. august 1951. (Lov om forsvarets inddeling). 
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Kapitel 3 
Forsvarslovene 1960 

 
 

Baggrund 
 
I forsvarslovene fra 1951 var det fastsat, at man skulle tage lovene op til revision senest i rigsdagssamlingen 
1954-55, hvilket dog ikke skete. 
På baggrund af forskellige arbejder på det politiske niveau og skitser fra Forsvarschefen samt på grundlag af 
fastsatte budgetrammer fremsatte Forsvarsministeren i foråret 1959 et forslag til en ny lov om forsvarets 
organisation. 
 
Politiske forhold 
Der blev indgået et forsvarsforlig mellem regeringen (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre samt 
Retsforbundet) og de borgerlige oppositionspartier. Loven blev vedtaget i marts 1960, og forudsætningen for 
De Radikales tilslutning var, at der i Danmark hverken måtte stationeres udenlandske styrker eller modtages 
atomvåben. 
Ved den endelige vedtagelse blev de militære ønsker i nogen grad tilsidesat, da de fleste partier ønskede et 
resultat, der kunne få opbakning fra flest mulige af folketingets partier, også selvom der måtte gives afkald 
på militærfagligt set nødvendige forbedringer. Resultatet blev en rammelov, der bemyndigede Forsvarsmini-
steren til at fastsætte detaljerede bestemmelser for hæren. Der er f.eks. i loven blot anført, at hæren ”… 
omfatter infanteri, pansertropper, artilleri, ingeniørtropper, telegraftropper og forsyningstropper samt de for-
nødne kommandoorganer, institutioner m.v., herunder skoler.”, men uden at kvantificere de ønskede kapa-
citeter. 
I fortsættelse af oprettelsen af Warszawa-pagten som reaktion på Vesttysklands optagelse i NATO i 1955 
skærpedes modsætningsforholdet mellem WAPA-landene og NATO. Som eksempel herpå kan nævnes 
opførelsen af Berlin-muren i 1961. Indenrigspolitiske meningsforskelle med hensyn til Danmarks rolle f.eks. i 
relation til fredsprocessen trådte alt i alt tydeligere frem: Landet lå som en prop i hullet i forhold til militær 
udnyttelse af de internationale stræder ind til (og ud af) Østersøen, hvilket hæmmede Sovjetunionens strate-
giske muligheder for operationer mod Vesteuropa, ikke mindst for udnyttelsen af den efterhånden tiltagende 
flådekapacitet. På samme måde virkede oprettelsen af Enhedskommandoen og den danske opfattelse af, at 
forsvaret af Danmark, Slesvig-Holsten og omliggende farvande måtte betragtes som én opgave. 
 
Doktriner 
Under indtryk af, at USSR havde udviklet egen atomslagstyrke, havde USA inspireret til NATO’s strategi om 
”massiv gengældelse” (massive retaliation), hvilket betød, at et angreb på NATO ville medføre et altomfat-
tende angreb på WAPA-landene. Europæiske lande var betænkelige ved ændring af denne strategi, idet 
man frygtede, at en ændring ville medføre en udhuling af den amerikanske atomvåbengaranti og skabe frygt 
for omfattende ødelæggelser i Europa i tilfælde af en konventionel krig, der eskalerede til brug af taktiske 
atomvåben. Denne fastholden ved den massive gengældelse skabte dog betænkeligheder, da man frygtede, 
at dette ville være en hindring for de diplomatiske initiativer, der blev besluttet på NATO-rådet i 1961. Be-
tænkelighederne gjaldt ikke mindst bestræbelserne (initiativ fra FN’s generalforsamling i 1961) på at nå frem 
til en ikke-spredningsaftale vedrørende A-våben, en aftale der dog først blev vedtaget af FN’s generalfor-
samling i 1968. NATO’s nye strategi om fleksible response blev først vedtaget som officiel NATO-strategi i 
1967 (efter at Frankrig var udtrådt af alliancens integrerede militære samarbejde). 

Ændringerne i de danske doktriner var i den anledning beskedne, da man allerede var begyndt at øve frem-
rykning med stor spredning og efterfølgende koncentrationer mod f.eks. et angrebsmål. Af samme grund 
arbejdede man med sårbarhedsanalyser og større spredning f.eks. ved placering i beredskabsområder. Til 
dette må det dog føjes, at den danske mangel på terrængående, pansrede køretøjer hæmmede den danske 
udvikling på dette område. 

 
Teknologi og materiel 
Mængden og arten af det våbenhjælpsmateriel, som Danmark modtog fra (primært) USA er omtalt i forrige 
kapitel. Allerede i 1955 var USA begyndt at foretage indskrænkninger i reservedelsleverancerne til driften af 
allerede leveret materiel, og op mod midten af 1960-erne var hærens primære våben dels 15-20 år gamle og 
dels meget vedligeholdelseskrævende. Når det tages i betragtning, at landet i perioden 1950-60 i gennem-
snit (til hele forsvaret) modtog våbenhjælp for 340 mio. kr. pr. år, og at landets materielinvesteringsbudget fra 
1960-66 i gennemsnit var nede på 268 mio. kr. pr. år, kan det ikke undre, at også hærens materielsituation 
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gradvist blev dårligere. Specielt da der ikke for alle materielgenstande var økonomisk mulighed for at følge 
med i den teknologiske udvikling. Dette fik naturligvis indflydelse på enhedernes taktiske anvendelighed. 
Med forsvarslovene fra 1960 var der således lagt op til et materielmæssigt efterslæb, der på længere sigt 
naturligt måtte føre til reduktion af antallet af danske enheder med den fornødne kampkraft. 
 
Styrketal og tjenestetid 
Hærens stående styrke (dækningsstyrken) skulle være på mindst 13.000 mand (tidligere 16.000), og de 
årlige indkaldelser skulle reduceres fra 24.000 mand til 20.000 mand. Den samlede mobiliseringsstyrke 
skulle tælle i alt 65.000 mand. 
For hæren betød dette bl.a., at værnepligtstiden skulle nedsættes fra 16 til 12 måneder i takt med ansættel-
sen af frivillige menige og befalingsmænd. Der blev indført en ændret ordning, benævnt stampersonelord-
ningen, for ansættelse af frivilligt personel. Ordningen indebar ansættelse af et større antal menige (konsta-
belordningen) og kontraktansatte befalingsmænd. 
 
Ud over almindelige værnepligtige skulle der fremover indkaldes garnisonstropper: ca. 2000 mand årligt til 
10 måneders tjeneste. 
 
I 1962 blev der vedtaget en ny personellov hvorved gradsbetegnelserne konstabel, overkonstabel og senior-
sergent blev indført. For officersgruppen blev graderne kaptajn og major indført som erstatning for graderne 
kaptajnløjtnant og kaptajn (ritmester), hvorved den danske gradstruktur kom i bedre overensstemmelse med 
de i andre NATO-lande anvendte. 
 
Det blev også fastsat, at infanteribrigaderne skulle omdannes til panserinfanteribrigader i takt med tilgang af 
moderne materiel som del af våbenhjælpen. 
 
Økonomi 
Den økonomiske ramme blev fastsat til ca. 1 mia. kr. for 1960-1961 med efterfølgende regulering af drifts-
budgettet for udviklingen i lønninger og priser. I 1964-1965 var beløbet steget til ca. 1,7 mia. kr. 
 
 

Organisation og kapaciteter 
 

Kommandostrukturen 
 
National kommandostruktur 
Forsvarschefen var overfor forsvarsministeren ansvarlig for det samlede militære beredskab m.v. og kunne, 
når særlige forhold gjorde det ønskeligt, få overdraget den øverste operative ledelse af alle værn. 
Forsvarsstaben, der er sammensat af personel af alle tre værn, bistod Forsvarschefen i løsning af hans op-
gaver. 
Forsvaret bestod i øvrigt af Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, hvis chefer (sammen med Forsvarschefen og 
Forsvarsstabschefen) udgjorde Forsvarsstyrelsen. 
 
NATO-strukturen 
 
Grundige overvejelser om en hensigtsmæssig føring af de danske og tyske styrker i Slesvig-Holsten førte 1. 
juli 1962 til oprettelsen af Enhedskommandoen (Commander Baltic Approaches) som føringsorgan for 
danske og tyske styrker af alle tre værn. 

Med hovedkvarter i Karup fik en dansk general kommandoen over styrkerne i området fra Elben til og med 
Jylland og de danske øer. Der blev oprettet to NATO-korps (COMLANDJUT i Rendsborg og COM-
LANDZEALAND i København), mens der blev oprettet en fælles kommando for flådestyrkerne i området 
(COMNAVBALTAP i Kiel) og flystyrkerne (COMAIRBALTAP i Karup). 
Den operative begrundelse var, at forsvaret af den jyske halvø og de omliggende farvande var en sam-
menhængende opgave, der krævede fælles styring af styrkerne fra de tre værn, mens den strategiske be-
grundelse var USSR’s behov for at kunne udnytte gennemsejlingsfarvandene mellem Østersøen (hjemsted 
for en af USSR’s fire store flåder) og mulighederne for at kunne indsætte Østersøflåden i operationer i 
Nordsøen og Nordatlanten. 

I Udenrigsministeriets Gråbog: Dansk sikkerhedspolitik gennem 20 år fra 1968 beskrives 
Enhedskommandoens oprettelse således: 

NATO-enhedskommandoen for Danmark og Østersø-området blev oprettet i NATO’s europæiske 
kommandostruktur med nedenstående struktur: 
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• Chefen for de fælles forsvarsstyrker i Europa (SACEUR) 
(med kommando over bl.a.:) 

 
• Chef for Nordregionen (CINCNORTH)  

(med kommando over bl.a.:) 
 
• Chef for allierede styrker i den sydlige del af NATO’s Nordregion (COMBALTAP).(Chefen var 

permanent dansk, stedfortrædende chef permanent tysk og stabschefen permanent dansk) 
 
Under COMBALTAP fandtes følgende kommandoer: 

• Chef for landstyrkerne i Jylland, på Fyn og i Slesvig-Holsten (COMLANDJUT) (dog minus 
lokalforsvarsstyrker, hjemmeværn m.v., der var under national kommando). Chefen og 
stabschefen var skiftevis dansk og tysk. 

• Chef for landstyrkerne på Sjælland og Bornholm (COMLANDZEALAND). Hele staben var besat 
med dansk personel). 

• Chef for flådestyrkerne (COMNAVBALTAP). Chefen og stabschefen var skiftevis dansk og tysk. 
• Chef for flyverstyrkerne (COMAIRBALTAP). Chefen og stabschefen var indledningsvis 

permanent besat med en dansk officer. Man overvejede dog senere at besætte chefsposten 
med en tysk eller allieret officer). 

Bortset fra staben ved COMLANDZEALAND var alle ovennævnte COMBALTAP-kommandoers stabe 
sammensat af en tredjedel dansk personel, en tredjedel tysk personel og en tredjedel personel fra andre 
nationer.  
 

Hæren 
 
Hæren var inddelt i våbenarter (se nedenfor under fredsstrukturen) og bestod af feltenheder, regionale en-
heder, opstillende og forvaltende myndigheder, kommandoorganer, institutioner m.v. samt skoler. 
Feltenheder, der enten var stående enheder eller reserveenheder, omfattede brigader, føringsenheder, 
kampstøtteenheder og faglige enheder. 
De regionale enheder var enten stående enheder, reserveenheder eller hjemmeværnsenheder og omfattede 
således lokalforsvarsenheder og under visse forhold hjemmeværnsenheder, samt føringsenheder, 
kampstøtteenheder og faglige enheder. 

De opstillende og forvaltende myndigheder omfattede regimenter og Bornholms Værn samt de myndigheder 
og institutioner, som herudover fik pålagt opstillende og forvaltende opgaver. 
 
Fredsstrukturen 
Hærens organisation omfattede et større antal enheder og myndigheder, hvoraf enkelte udelukkende havde 
fredstidsopgaver, men de fleste havde tillige krigsopgaver, herunder planlægnings-, uddannelses- og fø-
ringsopgaver: 
Hærkommandoen, hvori indgik Chefen for Hæren (med kommando over Hæren), Hærstaben, generalin-
spektørerne for henholdsvis infanteriet, pansertropperne, artilleriet, ingeniørtropperne, telegraftropperne, 
forsyningstropperne og hærhjemmeværnet, Hærkommandolægen samt cheferne for henholdsvis Hærens 
tekniske Korps og Hærens Intendanturkorps. 
Under Hærkommandoen hørte nedennævnte overordnede kommandoorganer med de nævnte underlagte 
myndigheder og disses underlagte enheder: 
 
Vestre Landsdelskommando med 

• Jyske Divisionskommando, herunder nedennævnte brigader samt diverse divisionstropper) 
• 1., 2. og 3. Jyske Brigade  
• Regionerne I, II, III og IV. 
• Regimenterne:  

- Slesvigske Fodregiment (2. Regiment) med tre bataljoner i Haderslev,  
       - Prinsens Livregiment (3. Regiment) med fem bataljoner i Viborg,  
       - Fynske Livregiment (6. Regiment) med fire bataljoner i Odense,  
       - Kongens Jyske Fodregiment (de sammenlagte 7. og 9. Regiment) med tre bataljoner i 
         Fredericia,  
       - Dronningens Livregiment (de sammenlagte 8. og 10. Regiment) med fire bataljoner i Aalborg, 
       - Jyske Dragonregiment med fire bataljoner i Holstebro,  
       - Nørrejyske Artilleriregiment med fem artilleriafdelinger i Århus,  
       - Sønderjyske Artilleriregiment med fem artilleriafdelinger i Varde,  
       - Jyske Luftværnsregiment i Tønder,  
       - Jyske Ingeniørregiment i Randers,  
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       - Jyske Telegrafregiment i Århus og  
       - Jyske Trænregiment i Aalborg. 
• Landsdelsparker, garnisonskommandanter og kommandantskaber. 

 
Østre Landsdelskommando med 

• 1.,  2. og 3. Sjællandske Brigade samt  
• Regionerne V, VI og VIII. 
• Regimenterne:  

- Den Kongelige Livgarde med fire bataljoner i København (og Sandholmlejren),  
                    - Danske Livregiment (1. Regiment) med fire bataljoner i Høvelte,  
                    - Sjællandske Livregiment (4. Regiment) med tre bataljoner i Slagelse, 
                    - Falsterske Fodregiment (5. Regiment) med fem bataljoner i Vordingborg,  
                    - Gardehusarregimentet med tre bataljoner i Næstved,  
                    - Kronens Artilleriregiment med fire artilleriafdelinger i Sjælsmark,  
                    - Sjællandske Artilleriregiment med fire artilleriafdelinger i Holbæk,  
                    - Sjællandske Luftværnsregiment i København,  
                    - Sjællandske Ingeniørregiment i Farum,  
                    - Sjællandske Telegrafregiment og  
                    - Sjællandske Trænregiment i København  

• Landsdelsparker, Kommandanten i København samt garnisonskommandanter og   
             kommandantskaber. 

 
Bornholms Region (Region VII) med 

• Bornholms Værn og 
• Kommandantskabet på Almegårds Kaserne. 

                   Chefen for Bornholms Region var tillige chef for Bornholms Værn og kommandant på Bornholm. 
 
 
Institutioner m.v. 
Under Hærkommandoen hørte: Hærens tekniske Korps, Hærens Intendanturkorps, Ingeniørteknisk Tjeneste, 
Hærens signaltekniske Tjeneste, Basekommandoen og Det kgl. Garnisonsbibliotek. 
I oktober 1964 blev FN-afdelingen oprettet i Jægersprislejren med det formål at rekruttere personel til FN-
missioner samt at give personellet den nødvendige efteruddannelse. 
 
Hærens skoler 
Hærens Brevskole, våbenarternes skoler (herunder disses befalingsmandsskoler) var direkte underlagt re-
spektive generalinspektører. 
Forsvaret Gymnastikskole, Forsvarets ABC-skole og Motorskolen betjente flere våbenarter, men var under-
lagt en generalinspektør, hvilket også var tilfældet for enkelte mere specielle skoler: Militærpolitiskolen, Tek-
nikerliniens Befalingsmandsskole og Telegrafmekanikerskolen.  
Hærens tekniske Korps’ skole og Intendanturkorpsets skole hørte under respektive korps. 
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Krigsstrukturen 
 

 
Hærens kampenheder blev 
organiseret i operativt afba-
lancerede dækningsenhe-
der, der var beredt til øje-
blikkelig indsats, og som 
omfattede en stående styrke 
på mindst 13.000 mand 
samt reserveenheder, her-
under lokalforsvarsenheder, 
omfattende mindst 65.000 
mand. Forsvarsministeren 
kunne foretage de nødven-
dige indkaldelser med hen-
blik på forøgelse af forsva-
rets fredsstyrke. 
For værnepligtige fastsattes 
den første samlede uddan-
nelses længde af Forsvars-
ministeren. Værnepligtige 
kunne genindkaldes til fort-
sat uddannelse i sammen-
lagt indtil 60 dage (befa-
lingsmænd dog indtil 70 
dage) i løbet af de første ni 
værnepligtsår. Herudover 
kunne de indkaldes til lejlig-
hedsvise mønstringer af 
kortere varighed. 
Hærens stående enheder 
skulle i videst muligt omfang 
være beredt til øjeblikkelig 
indsats. Der skulle desuden 
være truffet fornødne forbe-
redelser til hurtig forøgelse 
af fredsstyrken. 
 
 
 

Skitsen er fra det svenske ”Militärhistorisk Tidskrift” 1987, der gengiver et indlæg af daværende oberstløjtnant (nu brigadegeneral) og 
cand.phil. Michael H. Clemmesen. Se også kildeoversigten til kapitel 1. 
 
 
Når det allierede kommandosystem trådte i kraft, kunne dele af hæren i operativ henseende indgå i NATO-
kommandosystemet. 
Det var forudset, at infanteribrigadegrupperne skulle ændres til panserinfanteribrigadegrupper, hvilket dog 
forudsatte, at man via våbenhjælpsprogrammerne kunne forsynes med pansrede mandskabsvogne og andet 
terrængående materiel. 
Under forøget beredskab og under krigsforhold skulle de aktiverede hærhjemmeværnsenheder underlægges 
hæren. 
Krigsorganisationen fremgår af Tillæg 1. 
 
Danske hærenheder, der i krigstid blev underlagt Enhedskommandoen, var: 
• Under COMLANDJUT: Diverse korpstropper, Jyske Divisionskommando (med divisionstropper), 1., 2. og 

3. Jyske Brigade samt regionerne III og IV. (Combat Zone). 
• Under COMLANDZEALAND: Diverse korpstropper, 1.,  2. og 3. Sjællandske Brigade, regionerne V, VI 

og VIII samt styrkerne på Bornholm (region VII). (Combat Zone). 
Regionerne I og II forblev under national kommando ligesom de større faglige enheder som for eksempel 
depoter. (Rear Area (eller Communication Zone)). Hjemmeværnsenhederne i respektive regioner fulgte det 
kommandosystem, der var gældende i henholdsvis Combat Zone og Rear Area. 
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Øvrige værn m.v. 

 
Søværnet 
Perioden var præget af nybygninger og fortsat modtagelse af våbenhjælp, mens forældede og urentable 
fartøjer blev udfaset. Det blev derfor en periode med kvalitetsmæssig forøgelse af søværnets kapacitet, bl.a. 
ved afhjælpning af manglen på fartøjer, der kunne erstatte de tre lejede engelske eskortejagere af Esbern 
Snare-klassen. Det var i denne periode, at bl.a. fregatterne Peder Skram og Herluf Trolle samt nye under-
vandsbåde, minelæggere, torpedobåde, bevogtningsfartøjer og inspektionsskibe blev implementeret. 
Flåden omfattede efter endt udbygning og reorganisering mindst otte større enheder, 18 motorbåde (torpe-
do-, kanon- eller raket-), seks undervandsbåde, otte minelæggere, 12 minestrygere og ni bevogtningsfartø-
jer. Derudover kystdefensionen (kystforter, kystbatterier og varslingsanlæg) samt kommandoorganer, skoler 
og institutioner m.v. 
Som kuriosum kan nævnes, at den danske flåde i dette tidsrum rummede 10 landgangsfartøjer (LCU). Da 
disse fartøjer ikke svarede til forventningerne, blev denne våbenhjælp tilbageleveret allerede i 1967 efter kun 
5 års anvendelse i Danmark. 

 
Flyvevåbnet 
Flyvevåbnet blev efter 1960 pålagt økonomiske restriktioner, hvilket førte til, at antallet af kampeskadriller 
blev skåret ned fra 8 til 7, ligesom der også måtte reduceres i personelstyrken og det årlige antal flyvetimer. 
På materielområdet blev en enkelt ny kampflytype introduceret i denne periode: Lockheed F-104 Starfighter, 
der blev anskaffet som altvejrsjager. Flytypen blev anvendt i perioden 1964-86, idet der indledningsvis blev 
anskaffet 39 stk., men med en supplerende anskaffelse af 22 stk. i 1972. I 1961 blev den franske Alouette III 
anskaffet til Søværnets Flyvetjeneste, hvor typen blev anvendt indtil 1982. Som tidligere nævnt, blev der i 
1966 anskaffet en ny type redningshelikopter: Sikorsky S-61 (9 stk.). (Denne type blev anvendt endnu i 
2006, hvor afløseren var under indfasning). Redningstjenesten blev styret af RCC (Rescue Coordination 
Centre) i Flyvertaktisk Kommando, men også koordineret med Søværnets Operative Kommando og rele-
vante civile myndigheder. 

På det operative område var der kommet gang i udviklingen af samarbejdet mellem søværnet og flyvevåbnet 
med henblik på koordineret nedkæmpelse af fjendtlige flådestyrker. 
Dette ændrede dog ikke på det faktum, at flyvevåbnets primære opgave var luftforsvaret. Mulighederne for at 
løse denne opgave blev udbygget i 1962, da raketluftforsvaret (NIKE-raketterne) blev overført fra hæren til 
flyvevåbnet, og da der i 1965 blev opstillet fire HAWK luftværnsraketeskadriller til forsvar mod lavtgående fly. 
Luftforsvaret blev ligeledes udbygget ved, at man i perioden 1961 – 1972 opbyggede den danske del af det 
fællesfinansierede luftforsvarssystem NADGE (NATO Air Defence Ground Environment), der fra Nordkap til 
Østtyrkiet kunne varsle om indtrængende fly fra WAPA-området. 
 
Hjemmeværnet og totalforsvaret 
Samarbejdet mellem hjemmeværnet og samfundets civile komponenter var under stadig udvikling. 
Hærhjemmeværnet samarbejdede med de militære myndigheder i regionsstrukturen, idet der på 
regionsniveau var etableret stabe, hvor militærregionen og hjemmeværnsregionen koordinerede 
planlægning og gennemførelse af aktiviteter. Samarbejdet med de civile komponenter (politiet, civilforsvaret 
og det civile beredskab repræsenterende diverse ministerier) skete dels på landsplan, dels ved periodiske 
møder under forsæde af regionsamtmanden samt under (relativt sjældne) totalforsvarsøvelser, hvor alle 
komponenter var involveret. 
 
Den geografiske ramme om de enkelte regioners ansvar er skitseret nedenfor. Her ses også  
regionsinddelingen, som den eksisterede i mange år. På skitsen er Region VIII (Lolland-Falster og det 
sydligste Sjælland) ikke indtegnet, da den blev nedlagt og sammensluttet med Region V i 1980’erne. Den 
viste inddeling holdt til årtusindskiftet, og den efterfølgende ændring kan ses i kapitel 17. 
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Skitsen er fra pjecen Totalforsvar i Danmark (udgivet af bl.a. Forsvarskommandoen i 1998). Pjecen giver et antal oplysninger om 
Totalforsvarskomponenterne og samarbejdet mellem disse. 
 
 

Internationalt engagement 
 
Indsættelsen (UNEF I) i Suez-området og Gaza fortsatte som tidligere nævnt til 1967, men inden da var der 
allerede dukket nye opgaver op: 
• I Congo deltog i alt ca. 1000 danske soldater i den FN-styrke, UNOC (United Nations Operation in the 

Congo), der havde til formål at yde den nye, selvstændige regering støtte bl.a. til opretholdelse af kontrol 
med landet. Indsættelsen strakte sig i tid fra 1960-64. 

• Fra 1964-94 deltog Danmark med i alt ca. 22.600 mand i FN-operationen på Cypern. I starten var der 
indsat ca. en bataljon i UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus), men Danmark redu-
cerede senere sin deltagelse. 

 
Af mindre mandskabskrævende indsættelser skal også nævnes UNYOM (United Nations Yemen Observati-
on Mission) fra 1963-64 og UNIPOM (United Nation India-Pakistan Observation Mission) i 1965-66, hvor 
Danmark deltog med fire officerer. 
 
 
Kilder og baggrundsmateriale: 
- Lov nr. 137 af 31. marts 1960 om Forsvarets ordning og Kundgørelse for Forsvaret B. 8-1960. 
- Kundgørelse for Forsvaret B. 11-1961 om Hærens inddeling i fredstid. 
- Lov nr. 168 af 31. maj og Kundgørelse for Forsvaret B. 18-1961 om Hjemmeværnets ordning. 
- Lov nr. 174 af 16. maj 1962: Lov om Forsvarets personel. 
- Tillæg til FN-dokumentet GA 2373 (XXII) af 12. juni 1968 vedrørende en ikke-spredningsaftale. 
- Mogens Espersen: Østersøen – balance og sikkerhed. (Forsvarskommandoen 1987). 
- Totalforsvar i Danmark. (Forsvarskommandoen 1998). Se også tidligere udgaver af samme. Indeholder oplysninger om 

totalforsvarskomponenterne og samarbejdet mellem disse. 
- O.H. Eggers: Våbenhjælpen og forsvarets materielinvesteringsbudget. Militært tidsskrift april 1981. 
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Kapitel 4 
Det ”lille forsvarsforlig” 1966 

 
 

Baggrund 
 
Som nævnt i forrige kapitel, havde 1960-lovene (i hvert fald for hærens vedkommende) karakter af en ram-
melov. Hen mod midten af 1960’erne opstod der politisk behov for et antal justeringer: Man ønskede at juste-
re (reducere) tjenestetiden for værnepligtige, ligesom ophør af våbenhjælpen krævede overvejelser om den 
forøgelse af nationalt finansierede materielanskaffelser, som derefter var nødvendig for at opfylde det i 1960 
besluttede vedrørende styrkemål. Der blev i 1965 nedsat et politisk forsvarsudvalg til overvejelse af bl.a. 
disse forhold. 
 
Politiske forhold 
Situationen udviklede sig fra i 1966 at kunne nå en aftale mellem socialdemokrater, konservative, venstre og 
radikale til en for forsvaret mere uhensigtsmæssig situation efter folketingsvalget i 1968. Den efterfølgende 
regeringsdannelse uden deltagelse af Socialdemokratiet førte til den overraskende situation, at den konser-
vative forsvarsminister fik accepteret en besparelse på forsvarsbudgettet på 125 mio. kr.  – Men uden for-
handlinger med aftalepartneren Socialdemokratiet. Dette skabte stor bitterhed hos socialdemokraterne, der 
erklærede sig løst fra forligsaftalen. 
Nedskæringen i forsvarsbudgettet førte til reduktion af aktiviteter og personelstyrken samt udskydelse af 
materielanskaffelser. De nedenstående forligstal fra 1966 blev derfor ikke alle effektueret. Derimod arbejde-
de man videre på at finde yderligere rationaliseringsmuligheder. 
På det udenrigspolitiske område var en markant ændring, at Frankrig i 1966 forlod NATO’s integrerede 
kommando- og styrkestruktur, men landet forblev dog i den politiske del af NATO’s organisation. 
Den sikkerhedspolitiske situation udviklede sig i 1962 (Cuba-krisen, hvor opstilling af atommissiler tæt på 
USA blev afværget), men den skærpede situation og Danmarks indsats i form af farvandsovervågning fik 
ingen positiv indflydelse på den efterfølgende prioritering af forsvarsbevillinger. 
Forhold med indflydelse på doktriner er behandlet nedenfor. 
 
Doktriner (generelle forhold) 
Allerede i fortsættelse af Cuba-krisen i 1962 og som konsekvens af den begyndende afspænding havde man 
i flere år drøftet det betimelige i at fastholde NATO-doktrinen om massiv gengældelse. Man havde således 
allerede i 1963 indgået en aftale om stop for atomprøvesprængninger og fortsat drøftelserne om en ny 
NATO-strategi. Resultatet blev, at Flexible Response i 1967 også blev vedtaget som ny strategi i Europa. 
Strategien afspejlede NATO’s dobbelte målsætning: Afskrækkelse ved opretholdelse af et troværdigt forsvar 
med såvel atom- som konventionelle styrker samt afspænding (som den politiske del af NATO’s strategi). 
Det sidstnævnte ved at skabe et stabilt og tillidsfuldt klima. 
Afspændingsbestræbelserne førte i 1968 til en ikke-spredningsaftale vedrørende atomvåben og senere (i 
1972) til den første aftale som konsekvens af Strategic Arms Limitation Talks (SALT). 
 
Teknologi 
Den teknologiske udvikling inden for hærmateriel fortsatte, men landets økonomi begrænsede Danmarks 
muligheder for at deltage i udviklingen til implementering af enkelte teknologiske småenheder som f.eks. 
signalopklaringskapacitet samt øget mekanisering og pansring af brigaderne som anført nedenfor. 
 
Personel 
Man ønskede – som det var forudset i 1960-loven – at reducere værnepligtstiden, men nu uden at afvente 
den tilgang af frivilligt personel, som var fastsat som en betingelse herfor. 
Dækningsstyrken skulle fastholdes på 13.000 mand, men tjenestetiden fastsattes til 12 måneder og de hidti-
dige årlige genindkaldelser af 11.000 mand i tre uger blev afløst af kortere genindkaldelser med mere be-
grænset deltagerantal. 
 
 
Økonomi 
Driftsbudgettet blev i forbindelse med forligsaftalen forøget med 55 mio. kr. og materielanskaffelsesbudgettet 
med 400 mio. kr., men som nævnt blev det samlede forsvarsbudget reduceret med 125 mio. kr. I løbet af 
den periode, aftalen var gældende, steg det samlede forsvarsbudget fra ca. 2 mia. kr. (1966-67) til ca. 2,4 
mia. kr. (1968-69). 
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Organisation og kapaciteter 
 

Kommandostrukturen 
 
National kommandostruktur 
Der blev gennemført reorganisering af Forsvarsministeriet, Forsvarsstaben og Hærstaben. Man nedlagde 
som følge heraf generalinspektørsfunktionerne, mens disses hidtidige arbejdsområder fremover blev va-
retaget af et hærinspektorat og en skolekommando. 
Af andre rationaliseringstiltag skal nævnes, at 
• Den militære Brødfabrik var blevet nedlagt i 1961, 
• Tøjhusmuseet blev lagt ind under det nyoprettede Kulturministeriet i 1961, 
• Københavns Militærhospital blev overført til Rigshospitalet i 1962, samt at 
• Krudtværket blev nedlagt i 1964. 
 
I takt med, at man rationaliserede Forsvarets øverste ledelse, blev mange hidtil kendte organisationer, opga-
ver og kommandoveje ændret. Som nævnt ovenfor blev generalinspektørfunktionerne nedlagt og samlet i 
Hærinspektoratet under Chefen for Hæren, ligesom skolerne blev samlet under Skolekommandoen. En af de 
meget iøjnefaldende ændringer var sammenlægningen af Hærens forskellige tekniske tjenester: Ved opret-
telsen af Hærens Materielkommando midt i 1967 blev Hærens Tekniske Korps, Ingeniørteknisk Tjeneste, 
Hærens Signaltekniske Tjeneste og Våbenarsenalet indlemmet i den nye materielkommando ligesom dele af 
forskellige værnsfælles forvaltningsorganer indgik. Hærens Materielkommando blev således Hærkomman-
doens centrale, udøvende myndighed på tekniske og forsyningsmæssige områder. Centralledelsen blev 
flyttet fra Nordsjælland (Brødeskov) til Hjørring og havde tre parkområder samt et antal underlagte depoter, 
magasiner og værkstedsfaciliteter, placeret forskellige steder i landet. Disse faciliteter støttede de opstillende 
myndigheder og – i krigstid – felthærens enheder. 
 
Det var ikke kun de store organisatoriske ændringer, der prægede Hærens daglige liv disse år. Som eksem-
pel på dette skal nævnes, at i fortsættelse af den pædagogiske arbejdsgruppe, som Hærkommandoen ned-
satte i 1961, blev der i 1964 nedsat et udvalg (”klimaudvalget” eller ”Højby-udvalget”), der fra 1966 – 1970 
afgav syv betænkninger, der fik stor betydning for udviklingen af forsvaret til en moderne arbejdsplads. Som 
eksempler kan nævnes 1967-loven om samarbejdsregler i forsvaret (talsmænd m.v.) og en forbedret uddan-
nelse af befalingsmænd af alle grader. 
 
NATO-strukturen 
NATO-kommandostrukturen blev tilpasset som følge af Frankrigs udtræden af den integrerede kommando-
struktur. Dette medførte, at såvel NATOs politiske hovedkvarter som NATOs europæiske militære 
hovedkvarter (SHAPE) blev flyttet fra Frankrig til Belgien, ligesom et antal stabsområder blev omfordelt 
mellem medlemsnationerne. 
 

 
Hæren 

 
De nedennævnte ændringer skete løbende frem mod slutningen af 1960’erne. De medførte et ganske om-
fattende arbejde for de myndigheder (ikke mindst ved regimenter og faglige installationer), der skulle iværk-
sætte ændring af materielfordeling, herunder oplægninger til de mange mobiliseringsenheder. 
 
Forligets største ændring for hærens vedkommende var, at de hidtidige infanteribrigader skulle erstattes med 
seks panserinfanteribrigader: to i hver landsdel (i fredstid bemandet med 60 % af krigstidsstyrken) samt to 
mobiliseringsbrigader, hvis pansrede køretøjer i fredstid blev anvendt til uddannelsesformål. 
Brigadernes pansrede kampbataljoner blev sammensat af såvel panserinfanterikompagnier som kamp-
vognseskadroner, således at en brigades kampbataljoner udgjorde 
• to panserinfanteribataljoner med hver to panserinfanterikompagnier, en kampvognseskadron og et 

infanterikompagni, 
• en panserbataljon med to kampvognseskadroner, et panserinfanterikompagni og et infanterikompagni, 

samt 
• føringsenheder, kampstøtteenheder (bl.a. en artilleriafdeling med to batterier med selvkørende haubits og 

et trukket batteri og ingeniørkompagni) samt faglige enheder. 
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Ovennævnte ændringer vedrørte kun enhederne i Vestre og Østre Landsdelskommando, mens der ikke 
skete væsentlige ændringer ved enhederne i Bornholms Værn og lokalforsvarsenhederne (15 infanteribatal-
joner og 15 lette batterier). 
For korps- og divisionsenheder var ændringerne også begrænsede, så disse var stadig udrustet med tungt 
artilleri (155 mm kanon og Honest John raketter), ligesom også ingeniør- og faglige enheder var udrustet til 
at løse mere komplicerede opgaver end brigadernes enheder. 
 
Fredsstrukturen 
Se kapitel 3. 
 
Krigsstrukturen 
Se Tillæg 1. 
 

Øvrige værn m.v. 
 
Søværnet 
Også for søværnet blev slutningen af 1960’erne en ganske anstrengt periode, idet store driftsudgifter på 
nedslidt materiel og reduktion i budgetterne medførte udfasning af et antal ældre skibe uden erstatningsind-
køb. Desuden måtte man fortsat undvære et tidssvarende luftværn til de sejlende enheder. Man arbejdede 
derfor frem mod en udskiftning af halvautomatisk skyts til moderne fuldautomatisk med stor skudhastighed. 
Sideløbende med, at skibsmateriellet havde fået større sejlhastighed, blev nu også våbensammensætningen 
forbedret, bl.a. ved at man besluttede at anskaffe luftværnsmissilsystemet Seasparrow, som dog først kunne 
implementeres ca. 10 år senere. 
 
Flyvevåbnet 
Se beskrivelsen i kapitel 3. 
 
 

Internationalt engagement 
 
Den danske deltagelse i FN-aktiviteter omfattede indsættelsen af enheder (UNEF I) i Suez-området og 
Gaza, der som nævnt fortsatte indtil 1967, samt fortsat deltagelse i FN-operationen UNFICYP på Cypern. Af 
mindre mandskabskrævende indsættelser (observatørtjeneste) skal også nævnes UNTSO (United Nations 
Truce Supervision Organization), hvor der deltog få observatører ad gangen, men hvor der over årene deltog 
flere end 500 danskere. Endvidere deltog dansk personel i UNMOGIP (United Nations Military Observer 
Group in India and Pakistan), som indtil nu (2006) har haft over 300 danske deltagere. 
 
 
Kilder og baggrundsmateriale: 
- Kundgørelse for Forsvaret B. 6-1967. (Oprettelse af Hærinspektoratet og Skolekommandoen under Hærkommandoen samt 

nedlæggelse af generalinspektørfunktionerne). 
- Do. B. 11-1967.  (Oprettelsen af HMAK). 
- Do. B. 17-1967. (Hjemmeværnets inddeling). 
- Do. B. 26-1967. (Lov nr. 244 af 7. juni 1967 om samarbejdsregler i forsvaret). 
- O.K. Lind: Nyt grundlag for hæren. (Hæren 1966). 
- Olav Njølstad: Cuba-krisen 1962. (Forsvarsstudier 2/1993). 
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Kapitel 5 
Forsvarsordning 1969 

 
 

Baggrund 
 
Politiske forhold 
Forhandlingerne om den nye lov blev en vanskelig sag, idet Socialdemokratiet – efter regeringens reduktion 
af forsvarsbudgettet med 125 mio. kr. – havde erklæret det foregående forlig som værende brudt. 1969-lo-
ven blev vedtaget med stemmerne fra regeringspartierne (De Radikale, Venstre og Det konservative Folke-
parti), mens Socialdemokratiet undlod at stemme. Umiddelbart efter vedtagelsen af den nye lov, blev der (4. 
juli 1969) nedsat en ny forsvarskommission. 

Dette varslede en vanskelig indenrigspolitisk periode for Forsvaret, og der blev fremsat et antal partipolitisk 
initierede forslag vedrørende styrkesammensætning og tjenestetidens længde. 

Sikkerheds- og udenrigspolitisk var der ikke forhold, der i praksis fik væsentlig indflydelse på ændringerne i 
det danske forsvar. 

 
Sigtet med ændringerne 
Modernisering af det danske forsvar havde vist sig påtrængende, men hovedsigtet: at ”dansk forsvar er og 
skal være et led i det samlede NATO-forsvar” forblev uændret. Det samme var gældende for forsvarets op-
gave: gennem sin eksistens at søge krig forebygget. 
Ud over overvågning af dansk område og afvisning af eventuelle krænkelser blev det væsentligt, at et an-
greb umiddelbart kunne imødegås med henblik på at skabe forudsætning for, at andre NATO-styrker (eks-
terne forstærkninger) kunne tilføres. Mulighederne for at kunne gennemføre mobilisering af danske styrker 
og for at kunne kæmpe sammen med eksterne forstærkninger var af stor betydning. 
Det var derfor væsentligt, at den beskedne dækningsstyrke var organiseret, så dette kunne gennemføres i 
praksis, samt at forsvarets faciliteter og ressourceforbrug blev tilpasset den generelle målsætning. 
Modernisering af forsvarets øverste ledelse var under intens debat, bl.a. ved forslag om at sammenlægge de 
tre værn til et enhedsforsvar uden værnsopdeling i lighed med det canadiske. Lovens væsentligste ændrin-
ger blev da også en omfattende omstrukturering af forsvarets øverste ledelse. 
 
 
Lovens hovedindhold 
For at skabe mulighed for at leve op til formålet, blev der for hærens vedkommende lagt vægt på, at den 
såkaldte Troppeplan 1970 fortsat blev implementeret i overensstemmelse med planerne fra 1966. Dette 
forudsatte dog, at forskellige strukturer blev rationaliseret, samt at kaserne- og uddannelsesfaciliteter blev 
forbedret eller afhændet. 
Den væsentligste ændring i forhold til loven af 1960 var indførelse af en enhedsledelse, så Forsvarschefen 
fik fuld kommando over værnene. Dette medførte, at værnsstabene blev nedlagt, og at disses opgaver frem-
over skulle løses af forsvarsstaben, bestående af operationsstaben, materielstaben, økonomistaben, perso-
nelafdelingen og planlægningsgruppen. Værnscheferne fik fremover ansvaret for uddannelse, inspektion, 
rådgivning og – efter nogen forhandling – tillige for personelforvaltningen inden for respektive værn. 
En ny funktion, Chefen for Forsvarets Operative Styrker, blev oprettet 1. januar 1970, og blev 1. september 
1972 anført som hørende under Forsvarskommandoen. 
 
Doktriner 
Anvendelse af hærens enheder hvilede på det i 1966 besluttede grundlag, benævnt Troppeplan 1970, hvis 
væsentligste elementer var opstilling af 
• fire panserinfanteribrigader (dækningsenheder med 60 % bemanding i fredstid) og 
• to panserinfanteribrigader (som mobiliseringsenheder). 
 
Brigaderne skulle organiseres som afbalancerede troppeenheder, og der blev opstillet de nødvendige divisi-
ons- og korpsenheder. 
Denne organisation ansås for bedre end den tidligere organisation at leve op til kravene om umiddelbart at 
kunne imødegå et angreb og dermed skabe tid til mobilisering og tilgang af eksterne forstærkninger. Endvi-
dere blev der nu mulighed for bedre at kunne øve samvirket med de to andre værn og eksterne forstærknin-
ger. 
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Teknologi 
Til trods for intentionerne om at kompensere for bortfald af våbenhjælpen, blev materielanskaffelsesbudget-
terne i perioden 1968-70 kraftigt beskåret i forhold til det planlagte. Der var dog for hærens vedkommende 
nogle forbedringer med bl.a. selvkørende 155 mm artilleri. 
 
Personel 
Tjenestetiden for værnepligtige blev fastsat til 12 måneder, hvilket dengang (af chefen for hæren) blev be-
tragtet som ”den nedre grænse for at opretholde en dækningsstyrke af en konstant størrelse, overvejende 
baseret på værnepligtige”. 
Fra september 1971 kunne kvinder antages som stampersonel. 
På personelområdet havde man ændret lønsystemer og klassifikation af tjenestemandsstillinger, og man 
påregnede, at en voksende overensstemmelse mellem uddannelse og arbejdsområde ville øge effektivitet 
og arbejdsglæde. 
Hærens dækningsstyrke fastsattes til 13.000 mand, mobiliseringsstyrken til 65.000 mand. 
 
Økonomi 
Den økonomiske ramme for årene 1968-72 blev fastlagt i de årlige bevillingslove. I løbet af perioden steg 
rammen fra ca. 2,3 mia. kr. (1967-68) til ca. 3,3 mia. kr. i 1972-73. 
 
 

Organisation og kapaciteter 
 

Kommandostrukturen 
 
Den nye ordning indebar et antal ændringer af den nationale kommandostruktur forhold til tidligere. Som 
nævnt ovenfor skyldtes dette bl.a. udvidelse af Forsvarskommandoens ansvar og beføjelser samt den deraf 
følgende reduktion af værnschefers og -stabes ansvarsområder. 
Teksten i dette afsnit hviler primært på det i Kundgørelse for Forsvaret B. 20-1972 fastsatte, idet der i tiden 
efter vedtagelsen af lov nr. 334 (18. juni 1969) skete en ret omfattende klarificering og organisationsudvik-
ling, vedrørende den øverste ledelse. 
 
Forsvarsministeren var højeste ansvarlige myndighed for landets militære forsvar. Under Forsvarsministeriet 
hørte: 
• Forsvarskommandoen (se nedenfor), 
• Hjemmeværnet (se senere), 
• Institutioner m.v. (se senere), 
• Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab og 
• Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn. 
 
Forsvarsrådet (Forsvarschefen, Forsvarsstabschefen, Chefen for Forsvarets Operative Styrker samt værns-
cheferne) bistod Forsvarsministeren i ledelsen af Forsvaret. 
 
Forsvarskommandoen fik med den nye ordning langt større indflydelse på forsvarets ledelse end hidtil: Ved 
oprettelsen 1. januar 1970 blev de hidtidige værnskommandoer nedlagt og værnscheferne blev underlagt 
Forsvarschefen. Værnskommandoernes opgaver blev overført til Forsvarsstaben, og Forsvarschefen (støttet 
af Forsvarsstaben) fik kommandoen over de myndigheder m.v., som fremover indgik under Forsvarskom-
mandoen. Disse var (idet forholdet vedr. søværnet og flyvevåbnet ikke er medtaget): 
• Chefen for Forsvarets Operative Styrker, som tillige var COMBALTAP, (til hvem Forsvarschefen efter 

bemyndigelse fra Forsvarsministeren kunne overdrage den operative ledelse). 
• Chefen for Hæren med Hærstaben, 
• Vestre Landsdelskommando (se detaljer under Hæren). 
• Østre Landsdelskommando (se detaljer under Hæren). 
• Bornholms Region (se detaljer under Hæren). 
• Hærens Materielkommando (med centralledelse, Nordjyske Parkområde, Sydjyske Parkområde og Sjæl-

landske Parkområde). 
• Grønlands Kommando. 
• Færøernes Kommando. 
• Diverse skoler: Forsvarsakademiet, Forsvarets Gymnastikskole, Forsvarets Gymnastik- og Idrætsinspek-

tør, Forsvarets Brevskole og Forsvarets Kursusinstitution. 
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• Diverse korps og tjenester: Forsvarets Lægekorps, Forsvarets Intendanturkorps, Forsvarets 
Materielintendantur (med bl.a. Forsvarets Filmtjeneste), Forsvarets Forskningstjeneste, Militærpsykolo-
gisk Tjeneste og Forsvarets Vejrtjeneste. 

 
Se også skitsen i kapitel 6. 
 
 

Hæren 
 
Nedlæggelser, garnisonsændringer og andre tilpasninger 
Forbedringer af kaserner og uddannelsesfaciliteter var stærkt tiltrængt samtidig med, at udflytninger fra især 
København og Århus af flere grunde var påtrængende. 
I takt med, at de nye kaserner i Skive, Slagelse (Antvorskov Kaserne) og ved Viborg (Finderup) blev færdige, 
rømmede man Vestre Allés Kaserne i Århus og Slagelse (gamle) Kaserne. 
Opførelsen af Hærens Kampskole i Oksbøl gav mulighed for at standse brugen af Kronborg samt Nordlejren 
i Oksbøl. 
I København gav anlægsarbejderne i Hjørring og Brødeskov mulighed for udflytninger af københavnske 
kaserner, bl.a. af Ny Tøjhus på Amager Boulevard, Bådsmandsstrædes Kaserne og dele af Ryvangen. Etab-
leringen af Forsvarskommandoen i et nyt kontorkompleks i Vedbæk medførte udflytning af et antal stabs-
funktioner fra København i begyndelsen af 1970-erne. 
Nye øvelsespladser ved Antvorskov Kaserne, Kulsbjerg ved Vordingborg og ved Finderup samt forbedringer 
i andre garnisoner forøgede uddannelsesmulighederne for de pansrede enheder. 
Da de ovennævnte ændringer var afhængige af anlægsarbejder, strakte de sig over ca. ti år (fra midten af 
1960-erne til midten af 1970-erne). 
 
 
Fredsstrukturen 
Hæren bestod af felthæren, enheder til varetagelse af det lokale forsvar, garnisonstropper, opstillende og 
forvaltende myndigheder samt kommandomyndigheder, institutioner m.v. 
hærens overordnede inddeling var således: 
• Felthæren var organiseret i en dækningsstyrke og reserveenheder. Dækningsstyrken og reserveenhe-

derne omfattede føringsenheder, kampenheder (brigader samt styrken på Bornholm), kampstøtteenheder 
og faglige enheder. 

• Enheder til varetagelse af det lokale forsvar omfattede regionale reserveenheder samt under visse for-
hold enheder af Hjemmeværnet. De regionale reserveenheder (lokalforsvaret) omfattede regionale myn-
digheder, regionale enheder og regionalfaglige installationer. 

 
Endvidere indgik i hæren garnisonstropper samt opstillende og forvaltende myndigheder, der omfattede re-
gimenter, Bornholms Værn m.fl.  
 
Hærens kommandomyndigheder, institutioner m.v. omfattede: 
• Chefen for Hæren (med Hærstaben) 

indgik i Forsvarskommandoen. Han havde overfor Forsvarsministeren ansvaret for forvaltningen af 
hærens personel og overfor Forsvarschefen ansvaret for uddannelse af personel og enheder. Han var 
endvidere Forsvarschefens rådgiver i anliggender vedrørende hæren og hans beføjelser blev i øvrigt 
fastsat af Forsvarschefen. I perioden indtil 1973-ordningen var blevet endeligt fastsat, skete der et antal 
ændringer, men allerede i 1970 (Kundgørelse for Forsvaret B. 12-1970) blev det fastsat, at de 
nedenstående myndigheder i hæren (anført med kursiv) var underlagt Forsvarskommandoen. 

• Vestre Landsdelskommando 
• Østre Landsdelskommando 
• Bornholms Region 
• Hærens Materielkommando 
 
Vedrørende forhold for øvrige myndigheder henvises der til B. 36-1969 (nedlæggelse af bl.a. Hærkomman-
doen), B. 12-1970 (bl.a. hærens inddeling), B. 20-1972 (bl.a. med afklaring af nedennævnte organisatoriske 
tvivlsspørgsmål) samt det følgende kapitel i dette skrift vedrørende 1973-ordningen. 
Med henblik på at give et indtryk af kompleksiteten af de igangværende ændringer og at fastholde et indtryk 
af udviklingen, skal her opremses de myndigheder, der i B. 12-1970 var angivet som hørende direkte under 
Chefen for Hæren: 

• Hærinspektøren og Hærinspektoratet (forudset nedlagt) 



 44

• Skolekommandoen (forudset nedlagt) 

• Hærens Officersskole (organisatorisk placering overvejes) 

• Hærens Kursuscenter (organisatorisk placering overvejes) 

• Forsvarets Gymnastik- og Idrætsinspektør og Forsvarets Gymnastikskole (organisatorisk placering 
overvejes) 

• Forsvarets ABC-skole (organisatorisk placering overvejes) 

• Infanteriskolen 

• Infanteriets Reserveofficersskole 

• Infanteriets Befalingsmandsskole 

• Panserskolen 

• Artilleriskolen 

• Artilleriets Befalingsmandsskoler 

• Ingeniørskolen 

• Ingeniørtroppernes Befalingsmandsskoler 

• Signalskolen 

• Signaltroppernes Befalingsmandsskoler (var besluttet sammenlagt med Signalskolen pr. 1. september 
1970) 

• Hærens Materielkommandos Skole 

• Motorskolen 

• Forsyningstroppernes Befalingsmandsskoler 

• Militærpolitiskolen 

• Teknikerliniens Befalingsmandsskole 

• Hærens Brevskole (organisatorisk placering overvejes) 

• Hærens Konstabelskoler 

• FN-afdelingen 

• Det kgl. Garnisonsbibliotek 
 
For hærens øvrige myndigheder var forholdene mere afklaret: 
• Vestre Landsdelskommando. Herunder hørte: 

• De operative kommandomyndigheder Jyske Divisionskommando, 1. Jyske Brigade, 2. Jyske Brigade, 
3. Jyske Brigade, Region I, Region II, Region III og Region IV. 

• Regimenterne  
- Slesvigske Fodregiment,  
- Prinsens Livregiment,  
- Fynske Livregiment,  
- Kongens jyske Fodregiment,  
- Dronningens Livregiment,  
- Jydske Dragonregiment,  
- Nørrejyske Artilleriregiment,  
- Sønderjyske Artilleriregiment,  
- Jyske Luftværnsregiment, 
- Jyske Ingeniørregiment,  
- Jyske Telegrafregiment,  
- Jyske Trænregiment samt  
- garnisonskommandanter m. v. 

• Østre Landsdelskommando. Herunder hørte: 
• De operative kommandomyndigheder 1. Sjællandske Brigade, 2. Sjællandske Brigade, 3. Sjællandske 

Brigade, Region V og Region VI. 
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• Regimenterne  
- Den Kongelige Livgarde,  
- Danske Livregiment,  
- Sjællandske Livregiment,  
- Falsterske Fodregiment,  
- Gardehusarregimentet,  
- Kronens Artilleriregiment,  
- Sjællandske Artilleriregiment,  
- Sjællandske Ingeniørregiment,  
- Sjællandske Telegrafregiment og  
- Sjællandske Trænregiment. 

• Endvidere Kommandanten i København samt øvrige garnisonskommandanter m. v. 
 
• Bornholms Region (Region VII). Herunder hørte: 

• Bornholms Værn og 
• Kommandanten på Almegårds Kaserne. 

          Chefen for Bornholms Region var tillige chef for Bornholms Værn og Kommandant på Bornholm. 
 
• Hærens Materielkommando. Herunder hørte: 

• Nordjyske Parkområde. 
• Sydjyske Parkområde. 
• Sjællandske Parkområde. 

 
Garnisonering 
Efter iværksættelse af 1969-ordningens forskellige ændringer var hærens garnisonering således: 
 
 Vestre Landsdelskommando Århus 
 
 Jyske Divisonskommando Åbenrå 
 1. Jyske Brigade Fredericia 
 2. Jyske Brigade Aalborg 
 3. Jyske Brigade Fredericia 
 
 Region I Aalborg 
 Region II Viborg 
 Region III Haderslev 
 Region IV Odense 
 
 Slesvigske Fodregiment Haderslev 
 Prinsens Livregiment Viborg 
 Fynske Livregiment Odense 
 Kongens Jyske Fodregiment Fredericia 
 Dronningens Livregiment Aalborg 
 
 Jyske Dragonregiment Holstebro 
 
 Nørrejyske Artilleriregiment Århus (Skive) 
 Sønderjyske Artilleriregiment Varde 
 Jyske Luftværnsregiment  Aalborg 
 Jyske Ingeniørregiment Randers 
 Jyske Telegrafregiment Århus 
 Jyske Trænregiment Hvorup 
 
 Østre Landsdelskommando København 
 1. Sjællandske Brigade Roskilde 
 2. Sjællandske Brigade Vordingborg 
 3. Sjællandske Brigade Høvelte 
 
 Region V Slagelse 
 Region VI København 
 Region VIII Vordingborg 
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 Den kgl. Livgarde København 
 Danske Livregiment Høvelte 
 Sjællandske Livregiment Slagelse 
 Falsterske Fodregiment Vordingborg 
 
 Gardehusarregimentet Næstved 
 
 Kronens Artilleriregiment Sjælsmark 
 Sjællandske Artilleriregiment Holbæk 
 Sjællandske Luftværnsregiment København 
 
 Sjællandske Ingeniørregiment København 
 Sjællandske Telegrafregiment København 
 Sjællandske Trænregiment København 
 
 Bornholms Region (VII) Rønne 
 Bornholms Værn Rønne 
 
 Jægerkorpset (ej omtalt i kundgørelser m.v., 

da korpsets eksistens blev betragtet som klassificeret) Aalborg 
 
Krigsstruktur 
Se Tillæg 1. 
 
 

Øvrige værn m.v. 
 
Søværnet 
På samme måde som for hærens vedkommende, fandtes funktionen Chefen for Søværnet (med Marinesta-
ben), med søværnets syv skoler, Søværnets Intendanturinspektør og Marinens Bibliotek direkte underlagt. 
Under Søværnets Operative Kommando indgik flåden, hvis skibe enten var oplagt eller under kommando 
(udrustet, på togt eller henlagt). Fartøjerne var i fredstidsorganisationen opdelt i eskadrer efter type (fregat-, 
henholdsvis torpedobåds-, undervandsbåds-, minelægger- og minestrygereskadren). Endvidere indgik mari-
nedistrikterne (Sundets, Bornholms, Langelands, Storebælts henholdsvis Kattegats Marinedistrikt), Søvær-
nets Materielkommando (med flådestationernes hovedværksteds- og depotvirksomhed) samt flådestationer-
ne København, Frederikshavn og Korsør. 
 
Flådens forskellige kystdefensionsanlæg (forter, kystbatterier, kystradar-, kystudkigs-, sømine-, radio- og 
signalstationer) indgik under kommando af Søværnets operative Kommando, men – når de var oplagt – un-
der en af flådestationerne. 
 
Efter omstændighederne indordnedes søværnets myndigheder og installationer i den regionale opdeling. 
 
Selvom perioden var økonomisk anstrengt for hele forsvaret, blev der besluttet anskaffelse af otte (senere 
yderligere to) nye torpedobåde (Willemoes-klassen), ligesom der blev frigivet midler til at bestille elleve min-
dre fartøjer. I alt blev der således bestilt ca. 20 nye fartøjer. 
 
Flyvevåbnet 
De operative enheder omfattede 
• flyvestationer og Luftværnsgruppen (med underlagte operative enheder og diverse støttefunktioner), 
• flyvende enheder (eskadriller med kampfly eller fly til særlige opgaver), 
• raketluftforsvarsenheder (raketoperationscentral og raketeskadriller) og 
• kontrol- og varslingsenheder (operationscentraler, kontrol- og varslingseskadriller samt 

flyverdetachementer). 
 
Kommandomyndighederne omfattede: 
• Chefen for Flyvevåbnet med Flyverstaben. Herunder hørte flyvevåbnets skoler og Flyvevåbnets Bibliotek. 
• Flyvertaktisk Kommando, der i operativ henseende ledede flyvestationerne Aalborg, Karup, Skrydstrup, 

Tirstrup, Vandel, Vedbæk, Værløse og Avnø samt luftværnsgruppen med underlagte operative enheder, 
operationscentraler samt kontrol- og varslingseskadriller. 

• Flyvematerielkommandoen. 
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Hjemmeværnet 
Hjemmeværnet deltog – som en del af det militære forsvar – i løsning af værnenes opgaver, normalt i nær-
heden af hjemstavnen og bestod af Chefen for Hjemmeværnet (med stab), Den kommitterede for Hjemme-
værnet (med hjemmeværnskonsulenter), tre hjemmeværnsgrene (med de tilhørende kvindekorps: Danmarks 
Lottekorps, Kvindeligt Marinekorps og Kvindeligt Flyverkorps) samt hjemmeværnets skoler. 
I fredstid hørte Hjemmeværnet administrativt under Forsvarsministeriet. Under krigsforhold og ved delvis 
aktivering af Hjemmeværnet indgik aktiverede dele i respektive værn efter Forsvarschefens nærmere be-
stemmelse. Under deltagelse i værnenes øvelser i fredstid, var de pågældende hjemmeværnsområder (og 
hjemmeværnsenheder) under operativ ledelse af de relevante værnsenheder. 
Hjemmeværnsenhederne var organiseret, så de geografisk var tilpasset det øvrige forsvars (geografiske) 
organisation og (for hærhjemmeværnets vedkommende) opdelt i hjemmeværnsregioner, hjemmeværnsdi-
strikter, kompagnier og delinger. Inddelingen svarede normalt til den af militærregionerne anvendte, idet 
personelstyrken i de forskellige enheder kunne variere. På regionsniveau (og efter behov på lavere niveau) 
koordineredes ledelsen af regionale hærenheder og ledelse af hjemmeværnsregionernes enheder, ofte ved 
samplacering af stabe eller stabselementer. 
 
Institutioner m.v. 
Direkte under Forsvarsministeriet fandtes et større antal myndigheder m.v.: Forsvarets Efterretningstjeneste, 
Forsvarets Auditørkorps, Forsvarets Bygningstjeneste, Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste, Forsva-
rets Civilundervisning, Søkortarkivet, Nyboders Kommandantskab, Geodætisk Institut, Fyrvæsnet, Lodsvæs-
net, Redningsvæsnet, Hirsholmene og Christiansø, Orlogsværftet, Ammunitionsarsenalet og Den militære 
Klædefabrik. 
Vedrørende de tre værns officersskoler skete følgende ændringer ved årsskiftet 1969-70: Inden for hvert 
værn blev officersskolerne og specialofficersskolerne sammenlagt, mens Forsvarets Gymnasium blev ned-
lagt. 
 
 

Internationalt engagement 
 
Den danske deltagelse med enheder i FN-aktiviteter drejede sig i perioden kun om den fortsatte deltagelse i 
UNFICYP på Cypern. 
Af FN-observatøropgaver deltog Danmark fortsat i de tidligere omtalte operationer UNTSO og UNMOGIP.  
 
 
Kilder og baggrundsmateriale: 
- Lov nr. 334 (Lov om Forsvarets organisation m.v.) og Lov nr. 335 (Lov om Forsvarets personel) (begge af 18. juni 1969). 
- Kundgørelse for Forsvaret B. 13-1969. (Lov om forsvarets organisation). 
- Do. B. 14-1969. (Lov om forsvarets personel). 
- Do. B. 15-1969. (Lov om hjemmeværnet). 
- Do. B. 20-1969. (Bestemmelser om forsvarets stampersonel og seniorsergenter). (Indeholder et stort antal henvisninger til 

kundgørelser fra perioden 1955 til 1968 vedrørende stampersonel). 
- Do. B. 36-1969. (Forsvarets øverste ledelse). 
- Do. A.101-1969 (Bestemmelser for ændringer i forsvarets øverste ledelse, bl.a. datoer for nedlæggelse af Hærinspektoratet, 

Skolekommandoen samt stillingen Hærhjemmeværnsinspektøren). 
- Do. B. 38-1969. (Sammenlægning af officersskole og specialofficersskoler samt nedlæggelse af Forsvarets Gymnasium). 
- Do. B. 12-1970. (Forsvarets inddeling i fredstid). 
- Do. B. 12-1971. (Bestemmelser om forsvarets stampersonel og seniorsergenter). (Kvinder kan ansættes). 
- Do. B. 20-1972. (Forsvarets inddeling pr. 1. oktober 1972). 
- O. Blixenkrone-Møller: Nyt arbejdsgrundlag for hæren (Hæren 1969, side 3-8). 
- K.G.H. Hillingsø: Forsvarskommissioner efter 2. verdenskrig set fra en militærfaglig synsvinkel. (Militært tidsskrift nr. 2/1997, side 

168-181). 
- Laust Grove Vejlstrup: Vort Forsvar. (FOV 1971). 
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 Kapitel 6 
Forsvarsordning 1973 

 
 

Baggrund 
 
Efter vedtagelsen af forsvarsordningen af 1969 stod man tilbage med et antal uløste problemer. F.eks. 
havde der helt siden 1946-ordningen i nogle kredse eksisteret et ønske om at få styrket Forsvarschefens 
indflydelse i forhold til værnschefernes, idet politikerne ønskede en værnsfælles ledelse. Dette var dog ikke 
den egentlige årsag til nedsættelse af den næste forsvarskommission (af 4. juli 1969), men derimod social-
demokratiets ønske om en reform, der indeholdt revision af både styrkemål og våbensammensætning. 
Kommissionen var bredt sammensat af både politikere og personel fra forsvarets ledelse. Kommissoriet blev 
også ganske omfattende (her gengivet i stikord): 
• Drøftelse af, om (det tidligere omtalte) Seidenfaden-udvalgets overvejelser kunne give anledning til 

ændringer i den fremtidige målsætning for dansk forsvar. 
• (Værns)uafhængig analyse af de enkelte værns våbenmæssige sammensætning, undersøgelse af, om 

hærens dækningsstyrke i højere grad burde baseres på stampersonel eller hvervet personel. 
• Analyse af, hvilket materiel, der burde indgå, herunder bl.a. søværnets skibstyper og balancen i flyvevåb-

net mellem raketenheder og fly. 
• Forslag til nye rationaliseringsområder. 
• Effektivisering af mandskabsuddannelsen, herunder afholdelse af forsøg på uddannelsesområdet. 
 
Kommissionsarbejdet blev meget langvarigt, idet der først blev afgivet rapport i maj 1972. Det langvarige 
arbejde afspejler uenighed mellem medlemmerne – også mellem de militære. Der kom ikke noget epokegø-
rende ud af arbejdet, ja selv det forsøg med 9 måneders værnepligt, som blev iværksat i perioden 1971-72, 
viste sig uden værdi for forbedring af uddannelsen, idet ingen af de fire forsøgsunderafdelinger nåede et 
uddannelsesniveau på højde med det resultat, som enheder med 12 måneders uddannelse opnåede. 
Kommissionens støtte til skabelse af et planlægningssystem blev dog vurderet positivt, ligesom mange af de 
gennemførte analyser var anvendelige under det videre arbejde de følgende år. 
 
Politiske forhold 
VKR-regeringen var ultimo 1971 blevet afløst af en socialdemokratisk mindretalsregering, der ikke havde 
interesse i at udnytte kommissionens arbejde, idet den nye regering ønskede en kortere uddannelsestid og 
lavere forsvarsudgifter. 
Dertil kom, at der efter Cuba-krisen i 1962 havde udviklet sig tendenser i retning af en afspændingspolitik 
mellem supermagterne, hvilket allerede på dette tidspunkt inspirerede nogle politikere til forsøg på at udspa-
re økonomiske ressourcer til andre formål. Ikke mindst den første oliekrise i 1973 kan have haft en indflydel-
se i denne retning. Af mere iøjnefaldende tiltag i forbindelse øst-vest dialogen kan nævnes: 
• SALT I (Strategic Arms Limitation Talks) (1972), der sigtede mod et loft over strategiske våben. 
• Aftalen vedrørende ABM (Anti Ballistic Missiles) (1972). Den sigtede mod at lægge loft over supermag-

ternes antal af forsvarssystemer mod interkontinentale missiler. 
• CSCE (Conference on Security and Cooperation in Europe), et tiltag som i 1975 resulterede i Helsinki 

sluttraktaten, der betegnedes som et højdepunkt i denne afspændingsperiode. 
• Også forhandlingerne om MBFR (Mutual Balanced Force Reductions) blev påbegyndt samtidig med 

CSCE-forhandlingerne. 
 
Alt i alt må det derfor konkluderes, at den udenrigspolitiske situation ikke talte for væsentlige forøgelser af 
forsvarsudgifterne, og denne situation varede ved til slutningen af 1970-erne. 
 
Lovens hovedindhold 
Set i lyset af ovenstående kan det ikke undre, at forsvarets ansatte måtte kigge langt efter de forbedringer, 
som mange – ikke mindst i forsvarets ledelse – anså for påkrævet for at kunne forsvare landet. Men resulta-
tet blev dog en del bedre end det lovforslag, som Socialdemokratiet havde fremlagt, idet: 
• Hærens dækningsstyrke blev fastsat til 13.000 mand med en stående styrke på 8.500 mand og et ikke 

tjenstgørende supplement på 4.500 mand. Med dækningsstyrkens i alt 8.500 mand skulle formeres fem 
panserinfanteribrigadestrukturer (stærkt reducerede brigader) og et antal førings- og støtteenheder. 

• Hærens reserveenheder skulle bestå af 41.000 mand til felthæren og 24.000 mand til 
lokalforsvarsenhederne. 
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• Søværnet skulle bestå af 52 egentlige krigsskibe, kystdefensionen med forter og varslingsanlæg samt 
faglige og andre institutioner. 

• Flyvevåbnet kom til at bestå af 116 kampfly i seks eskadriller (dagjagereskadrillen med Hawker Hunter 
skulle nedlægges). Endvidere af luftværnsraketenheder (NIKE og HAWK). 

• Uddannelsestiden for værnepligtige skulle jf. loven fastsættes af Forsvarsministeren. Dette skete allerede 
ved bekendtgørelse af 3. september samme år og er gengivet i Kundgørelse for Forsvaret B. 33 – 1973 
af 29. september. Den første samlede uddannelse blev reduceret til 9 måneder. Der var mulighed for 
genindkaldelser i indtil 60 dage. 

 
Personel 
Bestemmelserne om udfærdigelse af forfremmelsesbedømmelser og fortrolige udtalelser blev erstattet af et 
nyt bedømmelsessystem benævnt forsvarets personeludviklings- og bedømmelsessystem. Det blev oftest 
blot benævnt FORPUBS, og tilsigtede, at den enkelte i højere grad blev involveret i den personlige karriere-
udvikling. 
Vedrørende styrketal og tjenestetid: Se ovenstående afsnit om lovens hovedindhold. 
 
Økonomi 
Forsvarsbudgettet blev i 1973-loven ikke specificeret, men budgetrammen blev fastlagt med finanslovsfor-
slaget for 1973-74 som grundlag, dvs. med 3,2 mia. kr., idet de i loven fastsatte kompensationer medførte en 
stigning til 3,4 mia. kr. i 1976-77. 
 
 

Organisation og kapaciteter 
 

Kommandostrukturen 
 
National kommandostruktur 
Forsvarskommandoen var i løbet af sommeren 1973 flyttet ind i den nye bygning i Vedbæk og nogle omlig-
gende bygninger, bl.a. Henriksholm. Dermed var de fysiske rammer for Forsvarskommandoens nye organi-
sation skabt, selvom meningsforskelle og de tre værns afvigende procedurer, traditioner og manglende ud-
dannelse i og forståelse for værnsfælles koordination af aktiviteterne var en hæmsko. Disse værnsforskelle 
førte til etablering af en værnsfælles uddannelse på Forsvarsakademiet, hvor man i 1977 kunne iværksætte 
det første værnsfælles stabskursus som afløser for det tidligere generalstabskursus. Dermed var alle pro-
blemer dog ikke løst, og specielt på personelområdet måtte man kæmpe med manglende overensstemmelse 
mellem detaljeret kendskab til personellet og beføjelser til at disponere dette. Chefen for Forsvarets Operati-
ve Styrker bevarede (ligesom f.eks. landsdelskommandoerne) sin status som en dispositionsenhed under 
Forsvarskommandoen og med domicil i Karup. 
I Forsvarsrådet indgik Forsvarschefen, Forsvarsstabschefen, de tre værnschefer og Chefen for Forsvarets 
Operative Styrker. 
Hvis man sammenligner nedenstående skitse over Forsvarskommandoens organisation i 1970 med skitsen i 
kapitel 2 over Forsvarsministeriets underlagte myndigheder m.v. i 1951, får man et indtryk af den udvikling, 
der var gennemført i forsvarets øverste ledelse i de forløbne ca. 20 år. På tilsvarende måde var der sket en 
kraftig reduktion af det antal myndigheder, der havde direkte reference til Forsvarsministeriet. Nogle var 
blevet overflødige på grund af udviklingen, mens andre – for at opnå rationaliseringer – var blevet underlagt 
relevante stabe i Forsvarskommandoen eller sammenlagt i fagligt relevante enheder under én chef. 
I de foregående kapitler er en del af disse nedlæggelser og sammenlægninger beskrevet. 
Den nedenstående skitse er fra bogen Ved Forenede Kræfter (redigeret af general, tidligere forsvarschef J. 
Lyng), som ud over at beskrive den øverste nationale, militære ledelse giver en omfattende beskrivelse af et 
stort antal forhold med relation til forsvaret. 
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Trods oprettelsen af Forsvarskommandoen var et antal myndigheder m.v. stadig direkte underlagt For-
svarsministeriet. Det drejer sig om Forsvarskommandoen, Hjemmeværnskommandoen, HMD Adjudantstab, 
HMD Jagtkaptajn og følgende institutioner m.v.: 
• Forsvarets Efterretningstjeneste. 
• Forsvarets Auditørkorps. 
• Forsvarets Bygningstjeneste. 
• Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste. 
• Nyboders Kommandantskab. 
• Geodætisk Institut. 
• Meteorologisk Institut. 
• Farvandsvæsnet. 
• Hirsholmene og Christiansø. 
• Den militære Klædefabrik. 
 
 
 

Hæren 
 
Fredsstrukturen 
Under Forsvarskommandoen hørte hæren med følgende inddeling: 
 
Vestre Landsdelskommando (Århus). Herunder hørte: 
Operative og uddannende myndigheder: 

• Jyske Divisionskommando (Åbenrå) 
• 1. Jyske Brigade (Fredericia) 
• 2. Jyske Brigade (Aalborg) 
• 3. Jyske Brigade (Fredericia) 
• Region I (Aalborg) 
• Region II (Viborg) 
• Region III (Haderslev) 
• Region IV (Odense) 

 
Uddannende, opstillende og forvaltende myndigheder som uddannelsescentre: 

• Slesvigske Fodregiment (Haderslev) 
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• Prinsens Livregiment (Viborg) 
• Fynske Livregiment (Odense) 
• Kongens Jyske Fodregiment (Fredericia) 
• Dronningens Livregiment (Aalborg) 
• Jyske Dragonregiment (Holstebro) 
• Nørrejyske Artilleriregiment (Skive) 
• Sønderjyske Artilleriregiment /Hærens Ildstøtteskole (Varde) 
• Jyske Luftværnsregiment (Tønder) 
• Jyske Ingeniørregiment (Randers) 
• Jyske Telegrafregiment (Århus) 
• Jyske Trænregiment/Hærens Træn- og Militærpolitiskole (Hvorup) 

 
Derudover: 

• Garnisonskommandanter m.v. 
 
Ej nævnt i kundgørelsen: 

• Jægerkorpset  (Aalborg) 
 
Østre Landsdelskommando (København til 1978, derefter Ringsted). Herunder hørte: 
Operative og uddannende myndigheder: 

• 1. Sjællandske Brigade (Ringsted fra 1974)) 
• 2. Sjællandske Brigade (Vordingborg) 
• 3. Sjællandske Brigade *) (Høvelte) 
• Region V (Slagelse til 1974, derefter Ringsted) 
• Region VI (København)  

 
Uddannende, opstillende og forvaltende myndigheder som uddannelsescentre: 

• Den Kongelige Livgarde (København) 
• Danske Livregiment (Høvelte) 
• Sjællandske Livregiment (Slagelse, fra 1975 Antvorskov) 
• Falsterske Fodregiment (Vordingborg) 
• Gardehusarregimentet (Næstved) 
• Kronens Artilleriregiment 1) (Sjælsmark) 
• Sjællandske Artilleriregiment (Holbæk) 
• Sjællandske Ingeniørregiment/Hærens Ingeniør- og ABCskole (Farum/København) 
• Sjællandske Telegrafregiment/Hærens Signalskole (København) 
• Sjællandske Trænregiment (København) 

 
Derudover: 

• Garnisonskommandanter m.v. 
 
Bornholms Region (Region VII). Herunder hørte: (Rønne) 

• Bornholms Værn (uddannende, opstillende og forvaltende myndighed) 
• Kommandanten på Almegårds Kaserne 

 
Chefen for Bornholms Region var tillige chef for Bornholms Værn og kommandant på Bornholm. 
 
Hærens Materielkommando. Herunder hørte: (Hjørring) 

• Nordjyske Parkområde (herunder Ammunitionsarsenalet) 
• Sydjyske Parkområde 
• Sjællandske Parkområde 

 
Hærens skoler m.v. 

• Hærens Officersskole 
• Infanteriskolen *) 
• Infanteriets Reserveofficersskole *) 
• Sergentskolen i Sønderborg 
• Panserskolen *) 
• Artilleriskole *) 
• Artilleriets Befalingsmandsskole *) 
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• Hærens Ingeniør- og ABC-skole *) 
• Hærens Signalskole *) 
• Hærens Materiel- og Færdselsskole 
• Forsyningstroppernes Befalingsmandsskole *) 
• Militærpolitiskolen *) 
• Teknikerliniens Befalingsmandsskole 
• FN-afdelingen 
• Det Kongelige Garnisonsbibliotek 

 
Ovenstående er myndigheder er gengivet som anført i B. 41-1973. De med *) mærkede myndigheder blev 
ændret som anført under nedenstående bemærkninger 1) og 2). 
 
Bemærkninger: 
1) Sjællandske Luftværnsregiment var blevet sammenlagt med Kronens Artilleriregiment i 1970. 
2) Øvrige sammenlægninger og nedlæggelser: 
 I løbet af perioden indtil 1977 (se Kundgørelse for Forsvaret B.11 – 1976) skete der et antal ændringer i 

hærens fredsstruktur. De primære var: 
• 3. Sjællandske Brigade blev nedlagt. 
• Infanteriskolen, Infanteriets Reserveofficersskole og Panserskolen sammenlagt til Hærens 

Kampskole. 
• Jyske Luftværnsregiment blev sammenlagt med Sønderjyske Artilleriregiment og Hærens 

Ildstøtteskole som derefter hed Sønderjyske Artilleriregiment/Hærens Ildstøtteskole. 
• Hærens Ingeniør- og ABC-skole kom til at indgå i Sjællandske Ingeniørregiment (Sjællandske 

Ingeniørregiment/Hærens Ingeniør- og ABC-skole). 
• På samme måde kom Hærens Signalskole til at indgå i Sjællandske Telegrafregiment (Sjællandske 

Telegrafregiment/Hærens Signalskole). 
• Hærens Træn- og Militærpolitiskole blev sammenlagt med Jyske Trænregiment med navnet Jyske 

Trænregiment/Hærens Træn- og MP-skole. 
 
Tilbage blev følgende af hærens skoler m.v. med selvstændig status: Hærens Officersskole, Hærens Kamp-
skole, Hærens Materiel- og Færdselsskole, Sergentskolen i Sønderborg, Teknikerliniens Befalingsmands-
skole, FN-afdelingen og Det kongelige Garnisonsbibliotek. 
 
 
Krigsstrukturen 
Felthæren var opstillet som beskrevet ovenfor i afsnittet om lovens hovedindhold. Dens hovedkapaciter var: 

• Jyske Divisionskommando og Østre Landsdelskommando med hver tre (sidstnævnte dog kun to fra 
1974) pansrede brigader samt tilhørende divisions- og korpsenheder. Disse udgjorde tilsammen felt-
hæren på 41.000 mand. 

• Diverse lokalforsvarsenheder, primært infanteribataljoner, på i alt 24.000 mand. Disse hørte i 
krigsinddelingen under militærregionerne, der igen indgik i de to landsdelskommandoer. Endvidere 
indgik et antal garnisonstropper og – ved skærpet beredskab – hjemmeværnsenheder. 

• Hjemmeværnsenheder indgik i krigsstyrken senest ved krigsudbrud, og størstedelen af 
hjemmeværnsenhederne blev ledet af hjemmeværnsregioner, hvis stab oftest var samplaceret med 
– eller samarbejdede snævert med – militærregionernes stabe. 

 
Se også Tillæg 1. 
 
 

Øvrige værn m.v. 
 
Søværnet 
Udfasningen af ældre skibe fortsatte, mens de nye skibe – ud over de, der er omtalt under 1969-forliget – 
stort set kun omfattede småskibe uden afgørende sødygtighed (dvs. kapacitet til at kæmpe i Østersøen un-
der alle vejrforhold). 
Ved udgangen af 1979 bestod flåden således af to fregatter af Peder Skram-klassen, to korvetter af Triton- 
klassen (og tre af Niels Juel-klassen under bygning), 16 torpedobåde, 6 undervandsbåde, syv minelæggere, 
otte minestrygere og otte bevogtningsfartøjer. Derudover af i alt 19 inspektionsskibe og -kuttere samt 9 or-
logskuttere. 
Den danske flådes operative tyngde lå i Østersøen, hvor ubådsvåbnet var tilpasset – og kunne udnytte – de 
særlige variationer i saltvandskoncentrationen, som er karakteristisk for dette farvand. Mulighederne for ind-
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sættelse i de grønlandske farvande (fiskeriinspektion, søopmåling og redningstjeneste) var blevet forbedret, 
ligesom det var blevet muligt periodisk at tilmelde enkelte danske enheder til NATO-flådestyrken Standing 
Naval Force Atlantic. 
 
Flyvevåbnet 
Da forsvarsbevillingerne efter 1970 blev stærkt reduceret, og perioden i øvrigt var præget af nedlæggelser 
og aktivitetsindskrænkninger, måtte der for Flyvevåbnet også konstateres et antal reduktioner: 
• Træningskommandoen og Træningseskadrillen blev nedlagt, idet opgaverne blev overført til de enkelte 

flyvestationer. 
• Dagjagereskadrillen (udrustet med Hawker Hunter) blev nedlagt. 
 
Lyspunkter var der dog også:  
• Anskaffelse af det svenske Draken-fly i tre udgaver: Jagerbomber (F-35), rekognosceringsfly (RF-35) og 

en træningsversion (TF-35). Der blev indkøbt i alt 48 stk., som blev anvendt fra 1970 til 1992. 
• Hver flyvestation fik tildelt et luftværnsbatteri. 
• Anskaffelse af transportflyet C-130 Herkules (tre stk. bl.a. til flyvninger til Grønland). 
• Anskaffelse af observationshelikopteren Hughes 500-OH-6A Cayuse (15 stk.), der blev anvendt af Hæ-

rens Flyvetjeneste fra 1971. 
 
Status vedrørende Flyvestationer og materiel var derefter: 
• Kampeskadriller på de store jyske flyvestationer: Aalborg (F-104G Starfighter), Karup (F-35 Draken) og 

Skrydstrup (F-100 Super Sabre). 
• Træningsfly: Ældre modeller blev afløst af det svenske T-17. 
• På luftforsvarsområdet skete der i 1970 en modernisering af NIKE Hercules systemet, og i 1971 blev, 

som led i implementeringen af NADGE, luftforsvarets Sector Operations Central overført fra Karup til 
Vedbæk, mens Flyvertaktisk Kommandos og COMAIRBALTAPs Air Defence Operations Centre forblev i 
Karup. Kontrol- og Varslingstjenesten blev samlet i Vedbæk, mens Luftværnsgruppen fik nyt hovedkvarter 
i Skalstrup. 

• I sidste halvdel af 1970’erne blev HAWK-systemet moderniseret (Improved HAWK, IHAWK). 
 
Forsvarsordningen af 1973 medførte følgende forbedringer ud over det allerede nævnte: 
• SAAB T-17 Supporter (32 stk. anskaffet i 1975 som skole-, forbindelses- og observationsfly samt anvendt 

af Flyveskolen og Hærens Flyvetjeneste). 
• Helikopteren Westland WG 13 Lynx anskaffet i 1979 til Søværnets Flyvetjeneste (7 stk.) 
• General Dynamics F-16A og B kontraheret (anskaffet i 1980) som luftforsvarsfly og jagerbombere. Indled-

ningsvis blev der anskaffet 58 stk. og i 1989-90 yderligere 12 stk. 
 
 

Internationalt engagement 
 
FN-opgaverne havde ikke ændret sig: Danmark deltog fortsat med observatører i de tidligere omtalte opera-
tioner UNTSO og UNMOGIP samt med enheder på Cypern i operationen UNFICYP. 
 
 
 
Kilder og baggrundsmateriale: 
- Lov nr. 214 om ændring af lov om Forsvarets organisation m.v. og Lov nr. 215 om ændring af lov om Forsvarets personel (begge af 

26. april 1973). 
- Kundgørelse for Forsvaret B. 22-1973. (Lovbekendtgørelse 308 om forsvarets organisation). 
- Do. B. 32-1973. (Bekendtgørelse af lov om hjemmeværnet). 
- Do. B. 41-1973. (Forsvarets inddeling). 
- Do. B. 3-1974. (Inddeling af hjemmeværnet). 
- Do. B. 3-1976. (Forsvarets personeludviklings- og bedømmelsessystem (FORPUBS)). 
- Do. B. 11-1976. (Forsvarets inddeling). 
- Do. B. 9-1977. (Folketingsbeslutning om forsvarsordningens videreførelse). 
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Kapitel 7 
Videreførelse af 1973-ordningen  

i perioden 1977-1981 
 
 

Baggrund 
 
Den 25. marts 1977 blev Forsvarsministeren ved folketingsbeslutning bemyndiget til at videreføre den hidtil 
gældende ordning med visse justeringer: 
• Den hidtidige beløbsramme på 5.547 mio. kr. årligt skulle videreføres i hele perioden. De 32 mio. kr. til 

hjemmeværnet samt udgifter til den værnepligtsløn, der blev vedtaget i maj 1976 skulle afholdes derud-
over. Der skulle reguleres for løn- og prisstigninger. 

• Udvidelse af opgaverne for Forsvaret (fiskeriinspektion, forureningsbekæmpelse samt fredsbevarende 
operationer under FN skulle tilgodeses med øget ressourcetildeling i fornødent omfang.) 

• Styrkemål, tjenestetid for værnepligtige samt forsvarets struktur skulle være uændrede i forhold til 1973-
ordningen. 

• Den samlede personelstyrke blev fastsat til 41.350, heri inkluderet 13.100 (mandår) værnepligtige og 
6.950 civile. 

 
Af bemærkningerne til lovforslaget fremgik endvidere: 
• Der skulle vises åbenhed overfor rationaliseringsmuligheder, herunder udflytning og afvikling af 

etablissementer m.v. 
• Mobiliseringsstyrkens effektivitet skulle forbedres ved øget øvelsesvirksomhed samt ved at forhold for og 

uddannelse af reserveofficerer skulle forbedres. 
• Procedurer for (dvs. ansøgning år for år) og omfang af materielinvesteringer (725 mio. kr. pr. år) skulle 

fortsætte uændret i forligsperioden. 
 
Doktriner 
Et meget væsentligt grundlag for danske doktriner i slutningen af 1970-erne og begyndelsen af 1980-erne 
var forventningerne om, at Danmark ville modtage støtte fra sine NATO-allierede. Man havde utallige gange 
holdt udbytterige øvelser med disse (mulige) forstærkningsenheder, og i 1982 blev tankerne konkretiseret i 
SACEUR’s forstærkningsplan. 
Samvirket med allierede styrker havde dog allerede stået på i næsten 30 år, idet danske styrker stationeret i 
Tyskland havde god erfaring med samarbejdet med de britiske styrker i Tyskland samt – efter 1955 – med 
de nye enheder af Bundeswehr. F.eks. afholdt man allerede i 1960 en stor feltøvelse (HOLD FAST) i Sles-
vig-Holsten, hvor både tyske, engelske og danske styrker deltog. Men også forskellige former for Exchange 
Training og andre øvelser blev hurtigt et tilbagevendende element i danske enheders uddannelse. På Sjæl-
land afholdt man således i 1969 den første AMF-øvelse (GREEN EXPRESS), en øvelsestype der de kom-
mende år blev en periodisk tilbagevendende begivenhed, som ofte involverede mange danske myndigheder 
og enheder samt undertiden udenlandske enheder. 

De styrker, der jf. den nævnte forstærkningsplan kunne indsættes i Danmark, var: 
• ACE Mobile Force, en multinational hærenhed af brigadestørrelse (AMF(L)) og en flystyrke (AMFL(A)) 

med fire eskadriller. AMF havde et antal mulige (og øvede!) indsættelser fra Østtyrkiet til Nordnorge, idet 
styrken tænktes anvendt som et krisestyringsinstrument for at demonstrere alliancens solidaritet og be-
slutsomhed. 

• Fast tildelt Enhedskommandoens område var fem amerikanske og to britiske flyeskadriller samt en bri-
tisk infanteribrigade (UK Mobile Force) på ca. 13.000 mand incl. en stor logistisk støtteenhed (Logistic 
Support Group). 

• Til Nordregionen var der endvidere udpeget en amerikansk marineinfanterienhed på ca. 40.000 mand 
med tilhørende fly (II Marine Expeditionary Force, US Marine Corps). En tredjedel af enheden var fast 
tildelt Nordnorge, mens resten af enheden kunne anvendes i hele Nordregionens område. 

 

Til SACEUR’s strategiske reserve (men uden fast tilknytning til Nordregionen) hørte også 9th US Infantry 
Division med ca. 13.000 mand, op mod 200 kampvogne, ca. 150 artilleripjecer og ca. 100 helikoptere, men 
denne enhed havde naturligvis andre mulige opgaver end indsættelse i Nordregionen. 
I forbindelse med øvelses- og forstærkningsproblematikken skal det også nævnes, at der fulgte danske for-
pligtelser med: Udpegning af geografiske områder og faciliteter til de udenlandske styrker samt en omfatten-
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de national støtte, bl.a. i form af en Host Nation Support Unit af bataljonsstørrelse, modtagehold og forbin-
delsesofficersgrupper. 
På overordnet NATO-plan blev planer og procedurer afprøvet under de højt klassificerede WINTEX-øvelser, 
en stabs- og signaløvelse, hvor hovedkvarterer ned til og med korpsniveau (i BALTAP-området altså COM-
BALTAP, COMLANDJUT, COMLANDZEALAND, COMNAVBALTAP og COMAIRBALTAP), deltog. 
Derudover deltog et antal nationale såkaldte Response Cells, som var nødvendige for at få øvelsen til at 
fungere af både politiske og logistiske grunde, idet logistik fortsat var et nationalt ansvar. 
 
Selvom ovennævnte tal kan forekomme imponerende, må det huskes, at forsvaret af Danmark var en tre-
værnsopgave, samt at forsvaret af Danmark startede i luften, i Østersøen – og ved Elben! Den samlede 
styrke til forsvar af Enhedskommandoens område bestod således af ca. 350.000 mand, når alle tre værns 
danske (inkl. hjemmeværnet) og tyske enheder med ca. 175.000 mand medregnes. 
 

Den af de fremmede enheder, som danske 
hærenheder – især på Sjælland – lærte specielt 
godt at kende, var ACE Mobile Force (Land). 

Illustrationen (fra FKO PUB 493-41) viser (i grove 
træk) AMF-enhedernes placering på Sjælland. 

Da enheden skulle kunne indsættes med ganske 
kort varsel, blev planer for indsættelse og 
procedurer gennemdrøftet på jævnlige møder, 
ligesom der forud for øvelser blev lavet 
detaljerede planer og truffet aftale med de 
lodsejere, der ville blive berørt af øvelserne. 

Disse øvelser var ret langvarige – ofte op mod en 
måned inclusive beslutningsproces, forskydning 
til Danmark, øvelse og hjemrejse – og krævede 
en stor indsats af både de danske enheder, der 
skulle støtte operationen og af de afgivende 
lande. 

De udenlandske enheder ankom normalt med 
både fly, tog, skib og i egne køretøjer. I Danmark 
blev de under hele opholdet støttet af en 
forbindelsesgruppe af officerer, der oftest var 
sammensat ud fra kundskaber i et af de seks 
sprog, man talte i AMF-enhedernes hjemlande. 

 
 

Teknologi 
Som det kan ses af både dette og det foregående kapitel, var mulighederne for at udnytte teknologiske frem-
skridt beskedne: De rådige midler blev primært anvendt til udskiftning af forældet materiel og til videreførelse 
af betalingsafløb på allerede indgåede kontrakter. 

 
Økonomi 
De samlede forsvarsudgifter blev i perioden forøget fra ca. 6,5 mia. kr. i 1977-78 til ca. 9,9 mia. kr. i 1981. 
Heraf udgjorde Forsvarskommandoens driftsudgifter i slutningen af perioden knapt syv mia. kr., hvoraf kun 
ca. 1,4 mia. kr. blev brugt til materielinvesteringer. 
 
 

Organisation og kapaciteter 
 
Da det besluttede var en videreførelse af den hidtidige ordning, skal blot opridses hovedbestanddelene af de 
tre værn samt enkelte andre forhold, der var karakteristisk for perioden, men som også var af betydning 
både før og efter. 
 

Hæren 
 
Fredsstrukturen 
Dækningsstyrken bestod af en egentlig stående styrke på 8.500 mand og et hjemsendt supplement på 4.500 
mand, i alt 13.000 mand. 
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Dækningsstyrkens hovedkapaciteter var fem stående panserinfanteribrigadestrukturer samt førings- og 
støtteenheder. Sidstnævnte to enhedskategorier udgjorde 1.500 af de nævnte i alt 8.500 mand i stående 
styrke. 
Reserveenhedernes kapacitet var 21 bataljoner m.v. med i alt 65.000 mand delt op i felthærens reserve 
(41.000 mand) og lokalforsvarsenheder (24.000 mand). 
Hærens samlede fredstidsstyrke blev fastsat til 24.000 inklusive værnepligtige og civile. 
De væsentlige ændringer i hærens kapaciteter var nedlæggelse af 3. Sjællandske Brigade, hvorved Østre 
Landsdelskommando mistede sin tredje troppeenhed. Dette blev ofte kompenseret ved at anvende opkla-
ringsbataljonen som en slags minibrigade i rollen som en uundværlig reserve, men medførte i sådanne til-
fælde tab af korpsets opklaringskapacitet. 
Der forekom også i denne periode mindre ændringer. Eksempelvis kan det nævnes, at Teknikerliniens Befa-
lingsmandsskole fik navneændring til Hærens Specialskole ved årsskiftet 1981-82. 
Se også kapitel 6. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Ovenstående skitse giver et indtryk af opbygningen af fredsstrukturen. Med udgangspunkt i Vestre Landsdelskommando (VLK) er det 
illustreret, at landsdelskommandoerne udøvede den funktion (i hvert fald for hærens vedkommende), der ved senere forsvarsordninger 
blev benævnt driftsstrukturen. Man opstillede (regimenterne var opstillende myndigheder) og uddannede i samarbejde med de operative 
myndigheder (primært brigader og regioner) enhederne til krigsstrukturen.  
(Skitsen er udarbejdet af Faggruppe Krigshistorie og Statskundskab ved Hærens Officersskole).  
 
Krigsstrukturen 
Se Tillæg 1. 
 

Andre værn m.v. 
 
Søværnet 
De primære kapaciteter, som forligsteksten fastsatte, var en flåde med i alt 52 egentlige krigsskibe samt otte 
flådehelikoptere. 
Derudover 19 skibe til særlige formål, primært fiskeriinspektion, og seks helikoptere. 
Den samlede styrke var fastsat til 7.560 mand, heri medregnet værnepligtige og civile.  
 
 
Flyvevåbnet 
Som primære kapaciteter medregnes her: 
• Luftforsvarsstyrken med to luftforsvarseskadriller (á 20 stk. F-104) og to raketforsvarsenheder (en NIKE- 

og en HAWK-afdeling). 
• Den taktiske jagerbomberstyrke med tre jagerbombereskadriller (i alt 40 stk. F-100 og 20 stk. F-35) samt 

en rekognosceringseskadrille (16 stk. RF-35). 
• Støtteenheder bestående af transport- og redningskapacitet. 
Den samlede styrke blev fastsat til 9.670 inklusive værnepligtige og civile. 
 
 

Internationalt engagement 
 
Af FN-observatøropgaver deltog Danmark i de tidligere omtalte UNTSO (United Nations Truce Supervision 
Organization) og UNMOGIP (United Nations Military Observer Group in India and Pakistan). 
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VLK ELK SOK FTK Materiel kommandoer
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Både under Seksdageskrigen i 1967 og Yom Kippur-krigen i 1973 var observatørerne i UNTSO i skudlinien 
mellem israelske og syriske styrker. I alt tre danske deltagere i UNTSO-indsættelsen blev såret, heraf en 
dødeligt. 
Danmark deltog endvidere stadig med enheder på Cypern i UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force 
in Cyprus). 
 
 
Kilder og baggrundsmateriale: 
- Folketingsbeslutning af 25. marts 1977: Se Folketingstidende 1976/77 spalterne 51-53, 561-604 og 1274-1290 samt tillæggene A 

(sp. 147), B (sp. 69) og C (sp. 91). 
- Kundgørelse for Forsvaret B. 9-1977. (Folketingsbeslutning om forsvarsordningens videreførelse). 
- Flemming Schroll Nielsen: AMF – NATO’s krisestyrke. (Forsvarskommandoen 1981. FKO PUB 493-41). 
- Generalmajor H.M.H. Boysen: Hæren i et nyt forsvarsforlig. (Hæren 1977). 
- Generalmajor H.M.H. Boysen: Hæren 1979. (Hæren 1979). 
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Kapitel 8 
Forsvarslovene 1982 

 

Baggrund 
 
Politiske forhold 
På det udenrigspolitiske område brød de foregående ca. 10 års afspændingstendenser gradvist sammen i 
slutningen af 1970’erne. Væsentlige forhold i denne forbindelse var: 
• USSR’s invasion i Afghanistan 1979. 
• Opstilling af mellemdistanceraketter af typen SS-20 i WAPA-området. 
• NATO’s deraf følgende dobbeltbeslutning vedr. mellemdistance atomvåben. 
 
Uenigheden mellem supermagterne medførte også i Europa uenighed vedrørende dobbeltbeslutningen om 
opstilling af Theatre Nuclear Forces (Pershing II og landbaserede krydsermissiler) i europæiske NATO-lande 
som modvægt mod Sovjetunionens opstilling af SS-20 raketter. I Danmark førte denne uenighed til genop-
livning af det tidligere omtalte alternative, sikkerhedspolitiske flertal, der gennem flere år kom til at hæmme 
effektiv dansk deltagelse i NATO-samarbejdet. 
På det indenrigspolitiske område ændrede forholdene sig efter valget 1979 og dannelsen af en socialdemo-
kratisk mindretalsregering. De tanker om forøgelse af forsvarsbudgettet, der blev formuleret af den tidligere 
regering på opfordring af NATO, blev ikke ført ud i livet. Det nye folketing – under indtryk af landets 
forværrede økonomiske situation med efterfølgende kriseindgreb blandt andet på grund af oliekrisen i 1979 – 
prioriterede forsvarsudgifter lavt. Forsvarsbudgettet 1980 blev reduceret med 100 mio. kr., et beløb der dog 
blev tilbageført ved forhandlingerne om 1981-budgettet. Regeringen opgav altså at fremlægge forslag til nyt 
forsvarsforlig gældende fra 1981, men tog i stedet initiativ til at genoptage forsvarsforligsforhandlinger med 
partierne bag 1977-ordningen samt De Radikale. Sidstnævnte ville dog ikke acceptere en budgetforøgelse. 
 
Lovens hovedindhold 
For hærens vedkommende betød det nye forsvarsforlig, at i alt 25 underafdelinger blev nedlagt, heraf ho-
vedparten på Sjælland. Søværnet mistede en undervandsbåd og en minelægger, mens flyvevåbnet måtte 
nedskæres med 12 kampfly i forbindelse med tilgang af nye fly. Også flyvevåbnets raketluftforsvar blev be-
rørt, idet to af de teknisk forældede NIKE-eskadriller nyligt var blevet nedlagt. Det samme skete nu med de 
to sidste, der dog skulle erstattes med lejede HAWK-eskadriller. 
Der blev endvidere vedtaget et antal reduktioner i forsvarets etablissementer: For hærens vedkommende 
blev Holbæk Kaserne afhændet. Nogle bygninger blev dog bibeholdt til depotformål. Endvidere overvejede 
man ændret anvendelse af kaserner i Århus, København og Nordsjælland. I søværnet overgik Stevnsfortet 
og Langelandsfortet til mobiliseringsstatus, mens man i flyvevåbnet planlagde at afhænde de etablissemen-
ter, der hidtil havde været anvendt til raketluftforsvarsenheder. 
 
Doktriner 
Vedrørende forsvarets formål blev der fastsat følgende i loven:  
• Gennem sin tilstedeværelse og som led i NATO-forsvaret at formindske mulighederne for pression mod 

Danmark og bidrage til at forebygge krig, 
• gennem overvågning og afvisning af krænkelser at hævde dansk suverænitet, og 
• ved passende størrelse og sammensætning af forsvaret samt ved planlægning og fredstidsforberedelser 

at muliggøre tilførsel af allierede styrker, jf. SACEUR’s forstærkningsplan, hvis regeringen skulle anmode 
om allieret hjælp. 

 
En opremsning af forsvarets opgaver indeholdt bl.a.: 
• Under fredsforhold: Opretholdelse af indsatsberedskab, overvågning, suverænitetshævdelse, 

efterretningsvirksomhed, forberedelse til modtagelse af eksterne forstærkninger, civilprægede opgaver og 
deltagelse i FN’s fredsbevarende operationer. 

• I spændingsperioder: Intensiveret overvågning, beredskabsforøgelse og gennemførelse af visse 
forsvarsforanstaltninger samt modtagelse af og støtte til forstærkninger. 

• Under krigsforhold: Hæren skulle indsættes med Jyske Division i Slesvig-Holsten og størsteparten af de 
øvrige felthærsenheder til forsvar af den sjællandske øgruppe, mens lokalforsvarsenheder og hjemme-
værn skulle indsættes til overvågning og forsvar af øvrige områder. 

 
Samarbejdet med søværnet, flyvevåbnet og evt. eksterne (fly)forstærkninger skulle tilrettelægges, så over-
vågning og sikring af (også hærens) forberedelsesforanstaltninger kunne gennemføres, og efter krigsudbrud 
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ved at bekæmpe bl.a. invasionsstyrker og dermed sikre dansk og allieret anvendelse af luftrum og dansk 
territorium. 
For hærens vedkommende prioriteredes forsvaret af den jyske halvø, idet Jyske Division skulle indsættes så 
sydligt, at den kunne deltage i afvisning af et angreb over zonegrænsen samt ved i Jylland at opstille en re-
serveenhed (Jyske Kampgruppe), der havde brigadestørrelse. Fjendtlige angreb på øerne skulle afvises 
med tyngden af de danske styrker placeret på den sjællandske øgruppe. Man forudsatte, at et angreb fra 
søen blev bekæmpet af søværnet og flyvevåbnet, allerede mens angrebsstyrken var undervejs. Et heldigt 
udfald af kampen mod en landgangsstyrke forudsatte endvidere, at søminer var udlagt og at forsvarsforbe-
redelser var truffet på kysten. 
Den ovennævnte prioritering ses af den styrkedossering, man anvendte i 1986: 
• Slesvig-Holsten 21.000 mand. 
• Jylland: 14.500 mand. 
• Fyn: 3.000 mand. 
• Den sjællandske øgruppe: 28.000 mand. 
• Bornholm: 3.500 mand. 
 
Styrker af hærhjemmeværnet samt de ca. 2.000 mand, der hørte under Hærens Materielkommando er ikke 
medregnet. 
Andre forudsætninger for et heldigt udfald af kampen var, at efterretningstjenesten – også de midler, man 
havde ved COMLANDZEALAND og COMLANDJUT til taktisk indhentning – kunne anvendes koordineret 
med den indhentning, som Forsvarets Efterretningstjeneste og dens allierede samarbejdspartnere kunne 
bidrage med. I takt med, at antallet af hærstyrker var blevet stærkt reduceret, steg betydningen af den over-
vågning af terrænet bag de primære kampenheder, som hjemmeværnsenheder (især hærhjemmeværn og 
luftmeldekorps) kunne bidrage med. 
 
Teknologi 
Selvom der i hvert af forligsårene blev afsat et tocifret millionbeløb til specifikke materielinvesteringer, gav 
forliget ikke mulighed for fuldt ud at udnytte den i udlandet igangværende militærteknologiske udvikling. 
Det skal dog nævnes, at de økonomiske ressourcer muliggjorde påbegyndelsen af anskaffelse af F-16 fly 
som det mest iøjnefaldende projekt. 
For Hærens vedkommende blev der tale om anskaffelse af Leopard-kampvogne, TOW panserværnsraketter 
og det svenske Carl Gustav panserværnsraketsystem. 
 
Personel 
På personel- og uddannelsesområdet blev der indført en del ændringer (ofte omtalt som P83- ordningen): 
Alle stillinger skulle karakteriseres som enten militære eller civile og de militære stillinger henført til et af tre 
forskellige tjenesteområder (operation, teknik eller forvaltning). For militært personel blev der fastsat en ge-
nerel aldersgrænse på 60 år (ved korttidsansættelse dog højest 35 år). Alle stillinger blev derudover henført 
til et af følgende niveauer: Manuelt (menige), mellemleder (sergentgruppen), leder (officerer til og med 
major) eller chefsniveau (højere grader). Ved samme lejlighed blev de hidtidige to officersgrupper samlet i en 
linieofficersgruppe med principielt samme adgangskrav til officersgrunduddannelsen, nemlig 
studentereksamen eller højere forberedelseseksamen med uddannelsesrelevante tilvalgsfag. Efter 
grunduddannelsen på ca. 2½ år skulle den unge officer kunne bestride stillinger på laveste 
officersfunktionsniveau inden for funktionsområderne operationer og teknik, mens avancement til mere 
krævende stillinger forudsatte gennemførelse af videregående officersuddannelser. For personel af andre 
kategorier (også personel af reserven) blev der planlagt tilsvarende avancementsudvikling, men dog med 
mulighed for (især for personel i fysisk særligt krævende funktioner) at forlade karrieren i en lavere alder end 
de 60 år, der blev fastsat for linieofficerer. 
 
Økonomi 
Det økonomiske udgangspunkt var som fastsat i finansloven for 1981 (godt 8 mia.kr.). Dette beløb blev i 
forligsperioden forøget med følgende beløb: 84 mio. kr. i 1982, yderligere 37 mio. kr. i 1983 og yderligere 43 
mio. kr. i 1984. Disse beløb var år for år bundet til specifikke punkter i en projektoversigt, idet materielinve-
steringer udgjorde en svagt stigende del af budgetterne. 
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Organisation og kapaciteter 
 

Kommandostrukturen 
 
National kommandostruktur 
De væsentligste ændringer i Forsvarskommandoens organisation var, at Forsvarsrådet blev nedlagt, at 
værnscheferne blev erstattet af værnsinspektører, og at de hidtidige værnsstabe blev indlemmet i Forsvars-
kommandoen som hærstaben, marinestaben og flyverstaben på lige fod med operations- og planlægnings-
staben, materielstaben, personelstaben, økonomistaben og forsvarskommandolægen. 
Man påbegyndte en væsentlig ændring i ledelsen af forsvaret, nemlig gradvis indførelse af målstyring gen-
nem decentralisering. Dette tilsigtede bl.a. at give en bedre udnyttelse af forsvarets ressourcer ved – inden 
for de givne (tildelte) ressourcer – at optimere udnyttelsen med henblik på at opfylde de pålagte opgaver. 
Denne ledelsesfilosofi var et afgørende brud med den – på lavere niveauer – hyppigt praktiserede holdning: 
”Det er lettere at få tilgivelse end at få lov”. Det nye system havde naturligvis både fordele (større samlet 
effektivitet) og ulemper (f.eks. uddannelsesmæssige mangler hos noget personel med deraf følgende redu-
ceret validitet i styringsgrundlaget på højere niveauer). 
På det værnsfælles område (altså direkte underlagt Forsvarskommandoen) fandtes følgende skoler m.v.: 
Forsvarsakademiet, Forsvarets Brevskole, Forsvarets Gymnastikskole, Forsvarets Sanitetsskole og Forsva-
rets Forvaltningsskole, der alle løste uddannelsesopgaver for hele Forsvaret. 
På samme måde var et antal (primært videnproducerende eller -formidlende) institutioner direkte underlagt 
Forsvarskommandoen. Det drejede sig om: Forsvarets Center for Lederskab, Forsvarets Civiluddannelse, 
Forsvarets Forskningstjeneste, Forsvarets Datatjeneste og den myndighed, der centralt forvaltede møbler, 
kontorinventar m.v., nemlig Forsvarets Materielintendantur. 
 
NATO-strukturen 
I 1982 var Spanien blevet medlem af NATO. 
 
 

Hæren 
 
Fredsstrukturen 
Hæren var i fredstid opstillet og organiseret som angivet i kapitlerne 6 og 7 med henblik på hurtigt at kunne 
opbygge kerneenhederne (panserinfanteribrigaderne) til krigsstyrke. I fredstid var følgende aktiveret: 
• Stående styrke med ca. 7000 mand fast personel (stampersonel og befalingsmænd), som bemandede de 

særligt komplicerede funktioner, og som skulle føre øvrige enheder efter mobilisering. 
• Uddannelsesstyrken på ca. 4500 mand (primært værnepligtige), som efter uddannelse hjemsendtes som 

enheder, der kunne indkaldes (mobiliseres) med kort varsel. Sådanne enheder indgik indledningsvis i 
kategorien hjemsendt supplement, men blev senere overført til mobiliseringsstyrken. 

• Øvrig fredsstyrke var de militærpersoner, der forrettede tjeneste i stabe, ved skoler på værksteder m.v., 
og som i krigstid normalt ville indgå i mobiliseringsstyrken. 

 
I fredstid bestod hæren således af fem hovedelementer: Stående styrke, uddannelsesstyrken, hjemsendt 
supplement, øvrig fredsstyrke og mobiliseringsstyrken. 
 
Under hæren hørte: 
 
Vestre Landsdelskommando med: 
• Jyske Division (med 1. 2. og 3. Jyske Brigade). 
• Jyske Kampgruppe. 
• Militærregionerne I, II, III og IV. 
• Slesvigske Fodregiment (tillige Militærregion III). 
• Prinsens Livregiment (tillige Militærregion II). 
• Fynske Livregiment (tillige Militærregion IV). 
• Kongens Jyske Fodregiment. 
• Dronningens Livregiment (tillige Militærregion I). 
• Jyske Dragonregiment (tillige Jyske Kampgruppe). 
• Nørrejyske Artilleriregiment (tillige Jyske Divisionsartilleri). 
• Sønderjyske Artilleriregiment (tillige Militærdistrikt Vestjylland). 
• Jyske Ingeniørregiment (tillige Landsdelsingeniørstab). 
• Jyske Telegrafregiment (tillige Landsdelssignalstab). 
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• Jyske Trænregiment. 
• Garnisonskommandanter m.v. 
 
Østre Landsdelskommando med: 
• 1. og 2. Sjællandske Brigade. 
• 1., 2., 3. og 4. Sjællandske Kampgruppe. 
• Militærregion V. 
• Militærregion VI. Chefen var tillige Kommandant i København. 
• Den Kongelige Livgarde (tillige 1. Sjællandske Kampgruppe). 
• Danske Livregiment (tillige 3. Sjællandske Kampgruppe). 
• Sjællandske Livregiment (tillige 4. Sjællandske Kampgruppe). 
• Gardehusarregimentet (tillige 2. Sjællandske Kampgruppe). 
• Kongens Artilleriregiment (tillige Sjællandske Landsdelsartilleri). 
• Sjællandske Ingeniørregiment (tillige Landsdelsingeniørstab). 
• Sjællandske Telegrafregiment (tillige Landsdelssignalstab). 
• Sjællandske Trænregiment. 
• Garnisonskommandanter m.v. 
 
Bornholms Region med: 
• Bornholms Værn. Chefen for Bornholms Region var tillige Kommandant på Bornholm. 
 
Hærens Materielkommando med: 
• Jyske Parkområde. 
• Sjællandske Parkområde. 
• Ammunitionsarsenalet. 
 
Skoler: 
• Hærens Officersskole. 
• Hærens Kampskole. 
• Hærens Artilleriskole (indgik i Sønderjyske Artilleriregiment). 
• Hærens Ingeniør- og ABC-skole (indgik i Sjællandske Ingeniørregiment). 
• Hærens Signalskole (indgik i Sjællandske Telegrafregiment). 
• Hærens Træn- og Militærpolitiskole (indgik i Jyske Trænregiment). 
• Hærens Materiel- og Færdselsskole. 
• Sergentskolen i Sønderborg. 
• Hærens Specialskole. 
 
Andre myndigheder: 
• FN-Afdelingen. 
• Jægerkorpset. 
• Hærens Flyvetjeneste. 
• Det Kongelige Garnisonsbibliotek. 
 
Krigsstrukturen 
Hærens krigsstyrke bestod af en stående styrke på ca. 7000 mand og ca. 65.000 hjemsendte (hjemsendt 
supplement og mobiliseringsstyrke). 
I krigstid bestod hæren således af følgende dele: Dækningsstyrken (stående styrke plus hjemsendt supple-
ment), dækningsstyrkens reserve og felthærens reserve (primært fra mobiliseringsstyrken, men med et islæt 
fra øvrig fredsstyrke). Dertil kom lokalforsvarsenhederne, der var sammensat af samme kategorier som felt-
hærens reserve). Mobiliseringsstyrkens enheder kunne indkaldes (mobiliseres) efter behov afhængigt af den 
aktuelle situation. 
Krigsstrukturen ændrede sig lidt i løbet af forligsperioden. Det er derfor valgt her at opremse de i slutningen 
af perioden gældende kapaciteter. 
Felthæren: 
• Tre brigader med hver tre bataljoner og en artilleriafdeling samt støtte og føringsenheder i Vestre 

Landsdelskommando og to i Østre Landsdelskommando. 
• Andre bataljoner og artilleriafdelinger: Otte i Vestre Landsdelskommando og fire i Østre 

Landsdelskommando. 
• Kystforsvarsbataljoner og -artilleriafdelinger: Ti (alle i Østre Landsdelskommando). 
• I alt tre bataljoner og en artilleriafdeling ved Bornholms Region. 
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• Af ingeniør-, telegraf- og trænbataljoner var der i alt ni i Vestre Landsdelskommando og seks i Østre 
Landsdelskommando. 

 
Lokalforsvarsenheder: 
• Fire regioner i Vestre Landsdelskommando, og to i Østre Landsdelskommando samt Bornholms Region. 
• I Vestre Landsdelskommando var der i alt tolv lokalforsvarsbataljoner og artilleriafdelinger samt en 

lokalforsvarsbataljon ved Bornholms Region. 
• Af bevogtningskompagnier var der syv i Vestre Landsdelskommando og ni i Østre Landsdelskommando. 
 
Se Tillæg 1. 
 

Andre værn m.v. 
 
Søværnet 
De stramme økonomiske forhold, der ikke åbnede realistisk mulighed for at udskifte forældede skibe i forhol-
det 1:1, fødte 1980 ideen om at satse på en helt ny skibstype, Standard Flex 300, der ved udskiftning af 
moduler kunne tilpasse skibene til den aktuelle opgave. Tanken var, at samme skib – med moduludskiftning 
– skulle kunne løse opgaverne farvandsovervågning, kamp mod overfladefartøjer, ubådsjagt, minelægning, 
minestrygning, samt miljøopgaver og andre forekommende opgaver. 
I den første del af perioden efter 1981 tilgik tre korvetter af Niels Juel-klassen, men i øvrigt var perioden 
præget af gradvis reduktion af flådens kampkraft, f.eks. ved at fregatterne blev besluttet oplagt (med nøgle-
besætning) i 1986, ligesom der var drøftelser om udfasning af ubådene (to blev oplagt i perioden 1986 -88) 
og af korvetterne, når Standard Flex skibene var blevet leveret. 
Sidst i perioden blev det besluttet at lade bygge fire nye inspektionsskibe, der havde ca. dobbelt tonnage i 
forhold til forgængeren fra ca. 1960, men i øvrigt ligesom forgængeren med mulighed for at betjene helikop-
tere. På helikopterområdet var der i øvrigt også sket en udvikling, idet den franske Alouette III (anskaffet i 
begyndelsen af 1960’erne) i begyndelsen af 1980’erne var blevet erstattet med den engelske Naval Lynx. 
 
Flyvevåbnet 
I 1982 blev der anskaffet tre stk. Gulfstream III til transport- og fiskeriinspektionsopgaver. Efter indgåelse af 
lejeaftale om to stk. IHAWK-eskadriller, var der i alt seks (moderniserede) luftforsvarseskadriller til rådighed 
fra 1984, men kun den ene var aktiv i fredstid. 
NATO-systemet Airborne Early Warning and Control Systems (AWACS) blev operativt med 18 stk. E-3A 
flyvende radarsystemer med bemanding fra diverse NATO-lande. 
NIKE luftforsvarssystemet blev udfaset i 1983. 
 
Hjemmeværnet 
Hjemmeværnets ledelse, Chefen for Hjemmeværnet og den kommitterede for Hjemmeværnet, var overfor 
forsvarsministeren ansvarlig for hjemmeværnets virke. Selvom hjemmeværnet således ikke var en organi-
satorisk del af forsvaret i fredstid, skulle Forsvarschefen overtage kommandoen over de deltagende hjem-
meværnsenheder under beredskabsforøgelse og krig. 
Trods den i fredstid klare adskillelse mellem hjemmeværnet og de øvrige dele af landets forsvar, var der et 
intensivt samarbejde på stort set alle niveauer og i alle dele af landet med henblik på – som en del af det 
militære forsvar – at hjemmeværnsenheder og -stabe kunne planlægge og øve krigsopgaverne, der for 
hjemmeværnsenhedernes vedkommende i videst muligt omfang skulle udføres i den enkeltes hjemegn. 
 

 
Internationalt engagement 

 
Observatørmissionerne i Mellemøsten (UNTSO) og Kashmir (UNMOGIP) samt deltagelsen i UNFICYP på 
Cypern fortsatte, men Danmarks deltagelse i FN-missioner undergik gradvis ændringer i både antal og art. 
 
 
Kilder og baggrundsmateriale: 
- Schultz Sortebog. (H.J. Schultz Forlag A/S 1982.  ISBN 87-569-8000-0). Bl.a. med lov nr. 230 (om forsvarets organisation m.v.), lov 

nr. 231 (om hjemmeværnet) og lov nr. 232 (om forsvarets personel). Alle tre love er dateret 26. maj 1982. 
- Kundgørelser for Forsvaret B. 16-1982 og B. 17-1982 (18. juni 1982), samt B. 18-1982 (18. juni 1982) med gengivelse af 

ovennævnte love. 
- Poul Søgaard: Forsvarsordning 1981, planlægning og oplæg. (Hæren 1978, side 5-11). 
- Forsvarsministerens Årlige Redegørelse. (Forsvarsministeriet 1982). 



 64

 



 65

Kapitel 9 
Forsvarets ordning 1985 – 1987 
(forlænget til udgangen af 1988) 

 
 

Baggrund 
 
Politiske forhold 
Perioden blev påvirket af det danske, alternative sikkerhedspolitiske flertal, som i mange sammenhænge 
tvang regeringen til at indtage særstandpunkter og formulere forbehold i forbindelse med afgørelser i NATO. 
Dette alternative sikkerhedspolitiske flertal bestod af venstrefløjspartierne samt De Radikale og Socialdemo-
kratiet, som alle var kritiske overfor NATO’s atomstrategi. Allerede i 1981 havde man fået nedsat Det Sikker-
heds- og Nedrustningspolitiske Udvalg, som skulle vurdere Danmarks sikkerhedspolitiske forhold i en bred 
politisk og økonomisk sammenhæng, hvilket medvirkede til at give debatten om forsvaret flere aspekter. Hen 
gennem forligsperioden blev det tydeligere og tydeligere, at der var en optøning mellem supermagterne på 
vej, hvilket var medvirkende til, at man for året 1988 videreførte forliget et år med uændret økonomisk 
ramme, samt at man i sommeren 1988 nedsatte en ny forsvarskommission. 
 
Ovenstående vanskeliggjorde naturligvis arbejdet med et kommende forsvarsforlig, men på grundlag af en 
forsvarschefsskitse fra 1983 lykkedes det at få forligsforhandlingerne i gang. De emner, der især blev drøftet, 
var: 
• NATO’s fremskudte forsvar contra et snævert forsvar af danske sø- og landterritorier, 
• de våbensystemer, der var nødvendige for at løse opgaverne (udskiftning af ældre materieltyper), 
• en forøgelse af tjenestetiden fra 9 til 12 måneder (kun for kamptropperne og ingeniørtropperne) og 
• en forøgelse af budgetrammen. 
 
I øvrigt blev forhandlingerne påvirket af en aktiv indsats fra forsvarets faglige organisationer, hvor især Hæ-
rens Konstabel- og Korporalforening søgte indflydelse på forhandlingerne. 
 
Forligets hovedindhold 
Overordnet blev doktrinen om det fremskudte forsvar fastholdt, og forlængelse af værnepligtstiden for visse 
enhedstyper (fra 9 til 12 måneder) vedtaget, idet der blev mulighed for at tegne to- eller treårige kontrakter i 
fortsættelse af værnepligtstiden. 
Derimod lykkedes det ikke at få den forøgelse af forsvarets økonomiske ramme, som var nødvendig for at 
gennemføre omfattende materieludskiftninger i hæren. Man besluttede dog at indlede anskaffelse af materiel 
for ca. 2½ mia. kr. 
Søværnet kunne påbegynde anskaffelserne af Standard Flex skibene, mens køb af tre ubåde blev ændret til 
lejemål indtil 1990, og man besluttede en nødtørftig anskaffelse af måludpegningsudstyr til Lynx helikoptere 
med henblik på bedre udnyttelse af Harpoon-missiler. I flyvevåbnet kunne man påbegynde udskiftning af F-
104 med 12 stk. F-16 fly samt anskaffelse af to ekstra HAWK eskadriller, så det samlede antal kom op på 
otte eskadriller. 
Indsatsberedskabet blev med den nye lov reduceret:  
Søværnets kampenheder (inkl. kystforter) blev fra 1980 til udgangen af forligsperioden (1987) reduceret fra 
44 til 37, hvoraf 50 % skulle være på kampberedskab. 
Flyvevåbnets midler forblev stort set uændrede, idet antallet af kampfly (stadig organiseret i seks eskadriller) 
kun blev reduceret med 8, antallet af luftforsvarsraketeskadriller blev forøget fra seks til otte på grund af ud-
skiftning til HAWK, mens antallet af flyvestationer forblev uændret med fire fuldt operative og to delvis opera-
tive. 
For hærens vedkommende var der derimod tale om en drastisk reduktion af indsatsberedskabet, idet antallet 
af kampunderafdelinger (kampvogns- og opklaringseskadroner samt panserinfanteri- og infanterikompagni-
er) blev reduceret fra 41 i 1980 ned til 0, så der ved udløbet af forliget i 1987 slet ingen ville være i hverken 
dækningsstyrken eller stående styrke. I uddannelsesstyrken ville der dog være et antal underafdelinger på 
varierende stadier af deres uddannelse. Kun 18 af de i alt 34 underafdelinger under uddannelse ville på et 
givet tidspunkt have mere end seks måneders uddannelse. 
 
Doktriner 
Danmark fulgte fortsat den vedtagne NATO-strategi, idet der i forsvarets grundlæggende koncept for dansk 
forsvar bl.a. anvendtes følgende formulering: ”… Initiativet skal søges opnået ved offensive operationer, og 
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forsvaret i øvrigt gennemføres således, at kontrollen over væsentlige dele af dansk område kan fastholdes 
og integritet bevares. I forsvaret af Enhedskommandoens område indsættes forsvarets enheder i snævert 
samarbejde med allierede styrker, primært enheder af det tyske forbundsværn. Indsatsen koncentreres ind-
ledningsvis om afvisning af et fjendtligt angreb mod Slesvig-Holsten, afvisning af de fjendtlige maritime og 
luftbårne invasionsstyrker og opretholdelse af kontrol med danske og tilstødende farvande og luftrum. …”. 
 

Før 1990 var den planlagte opstilling af 
styrkerne i Danmark med en udpræget tyng-
dedannelse mod zonegrænsen, henholdsvis 
Østersøen. 
Disponeringen af de danske styrker variere-
de ikke meget i årene fra ca. 1960 til ca. 
1990 (afslutningen af den kolde krig). Denne 
skitse viser indsættelsen i begyndelsen af 
1990-erne, men uden indtegning af militær-
regionernes ansvarsområder og uden angi-
velse af Land Combat Zone, hvori indgik 
regionerne III, IV, V, VI og VII. Land Combat 
Zone var i krigstid under NATO-kommando, 
hvorimod resten af landet, Rear Area (også 
benævnt Communication Zone), forblev 
under ren national kommando. Bemærk den 
betydningsfulde rolle, som ubådsvåbnet og 
minefelterne spillede i forbindelse med for-
svaret af den sjællandske øgruppe. Man kan 
også se den parallel, der er mellem opstilling 
af enheder på Sjælland og den i Centralregi-
onen anvendte fremskudte opstilling med 
bagvedliggende reserveenheder. 
På Sjælland kan man se dette mere detalje-
ret end i Hamburg-Lübeck området: De tre 
sjællandske kampgrupper med ringe bevæ-
gelighed var indsat stationært ved de mest 
truede kyster. Derimod var de pansrede 
brigader placeret tilbagetrukket, men med 
forberedte indsættelser mod de truede kyst-
strækninger. De tre kampgrupper var indsat i 
Køge Bugt, Fakse Bugt og på Lolland-Fal-
ster, hvor den nøjagtige placering afhang af 
den aktuelle trussel. 
(Skitsen er fra Forsvarskommandoens ori-
enteringsskrift Facts about Denmark, udgivet 
i 1993). 

 
Både i forrige og dette forsvarsforlig, blev der for hærstyrkernes vedkommende lagt tyngde i forsvaret af den 
jyske halvø. Også modtagelse af eksterne forstærkninger – både hær- og flystyrker – blev som tidligere 
tillagt stor vægt, hvilket den fortsatte øvelsesvirksomhed illustrerer. Til trods for tegn på opblødning mellem 
de to supermagter blev der fortsat gennemført store feltøvelser med deltagelse af NATO-enheder: AMBER 
EXPRESS i 1981, BOLD GANNET i 1984 og den sidste store feltøvelse BOLD GROUSE (med bl.a. 18.500 
mand landstyrker) på Sjælland så sent som i september 1988. 
I slutningen af 1980-erne fik andre aspekter af doktriner stigende indflydelse, nemlig tendenserne til ændre-
de forhold i Warszawapagtlandene og forholdet mellem disse og NATO-landene. Dertil kom Danmarks øn-
ske om at spille en mere aktiv rolle under internationale konflikter. Disse intentioner havde allerede i ca. 10 
år været en væsentlig del af Danmarks udenrigspolitik, men den direkte deltagelse af danske styrker (og 
dermed indflydelse på den danske hærs fredstidsaktiviteter) tog dog først fart i begyndelsen af 1990-erne, 
hvor dansk deltagelse i operationer på Balkan begyndte. 
 
 
Teknologi 
Perioden var præget af, at man i alle tre værn erkendte behovet for højteknologiske våbensystemer, som 
især på elektroniktunge områder nu var nogenlunde driftssikre og prisniveauet efterhånden rimeligt i forhold 
til den forudsete effekt. 
Også udfasning – eller udskiftning – af operativt og teknologisk forældede materieltyper blev gennemført i et 
vist omfang, men havde samtidig den effekt, at antallet af genstande indenfor de kostbare materielkategorier 
blev lavere. Karakteristisk for avanceret materiel var den lange leveringstid, så en del af det i dette forlig 
besluttede først kunne effektueres efter forligets udløb. 
 
Personel 
Med henblik på at bevare tilstrækkelig ekspertise på de mere teknisk betonede arbejdsområder i hæren 
(primært kampvognsenheder og selvkørende artillerienheder) indledte man et forsøg med ansættelse af 
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stampersonel på 2-årskontrakter. Der viste sig dog hurtigt problemer med både rekruttering og fastholdelse 
af dette personel. 
 
Økonomi 
Budgetrammen blev fastholdt på 1984-niveau (11.442 mia. kr.) plus 65-80 mio. kr. primært til Hjemmeværnet 
samt genopbygning af ammunitionsbeholdninger. Rammen blev dog allerede sprængt inden udgangen af 
1984, idet der til NATO’s infrastrukturprogram var afsat 225 mio. kr., et beløb der blev forøget med 200 mio. 
kr. (for hele forligsperioden) ved programmets vedtagelse i december måned. 
 
 

Organisation og kapaciteter 
 

Kommandostrukturen 
 
National kommandostruktur 
Forsvarskommandoen fortsatte konsolideringen af sin rolle som enhedsledelse for hele forsvaret modsat 
tidligere perioders konkurrence mellem de tre værn om de sparsomme ressourcer. Dette arbejde blev ikke 
altid opfattet som en fordel for hæren. At man indførte et langsigtet planlægningsarbejde (bl.a. ved i det nye 
forlig at initiere en rådgivnings- og planlægningsgruppe) medførte en hurtigere samt mere konsolideret ar-
gumentation og beslutningsproces. 
 
NATO-strukturen 
Efter oprettelsen af Enhedskommandoen i 1962 havde der været ro om de internationale kommandoforhold i 
den del af Nordregionen, som Danmark tilhørte, og hvor danske hærstyrker indgik. Den overordnede organi-
sation i vort område så således ud: 

 
 
De kommandoforhold, hvori danske hærstyrker indgik, ser skematisk således ud. Samtidig kan det ses, hvilken nationalitet de forskelli-
ge chefer havde. (Skitsen er fra bogen FORSVARETS ROLLE, som blev udgivet af Forsvarskommandoen i 1987). 
 
NATO’s strategi byggede på afskrækkelse, der kunne afholde en mulig modstander fra at angribe. Som 
grundlag for dette havde man udviklet den såkaldte triade, der byggede på, at man disponerede over 
• tilstrækkeligt stærke konventionelle styrker til at yde en kraftig fremskudt modstand, 
• taktiske atomvåben, der kunne indsættes til støtte for det konventionelle forsvar og 
• endelig strategiske atomvåben, der skulle udgøre det afgørende afskrækkelsesmiddel. 
 
Planen for det fremskudte forsvar af Europa kan ses nedenfor. 
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Skitsen giver et klart indtryk af den multinationale indsats i det fremskudte forsvar. Kun hærenhederne er skitseret, men også luftforsva-
ret – ikke mindst radarvarslingen og luftværnsraketenhederne i samme bælte – udgjorde en alvorlig hindring for en angriber. Til søs var 
det primære problem en fjendes ønske om at beherske bælterne mellem Østersøen (hvor den ene af USSR’s store flåder havde baser 
og værfter) og Nordatlanten. Der blev derfor udviklet et nært samarbejde mellem danske og tyske flådestyrker.   
 
 
 
 

Hæren 
 
Fredsstrukturen 
Hæren skulle i fredstid bestå af 
• felthæren med fem brigader, seks kampgrupper og yderligere i alt 10 bataljoner, 
• lokalforsvaret, hvis enheder alle var mobiliseringsenheder (se krigsstrukturen), 
• den operative støttestruktur og den logistiske støttestruktur, hvoraf dele (især kadre af stabe, skoler og 

værkstedskapaciteter) var opstillet i fredstid. 
 
Som hovedelementer i fredsstrukturen skal peges på, at der 
• blev opretholdt en indsatsberedt styrke på mindst 60 underafdelinger med mindst seks måneders 

uddannelse, men med særlige krav vedrørende mindst 25 kamp- og kampstøtteunderafdelinger, 
• der skulle skabes forudsætninger for, at felthæren hurtigt kunne opbygges til krigsstyrke, samt 
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• at der skulle udarbejdes et system til friskning af krigsstyrken ved tilgang af nyuddannet personel, men 
med en kerne af fast personel bl.a. i enheder, der kræver særlige kvalifikationer. 

 
Personellet blev som hidtil grunduddannet og opstillet af hærens regimenter, mens den mere specialiserede 
uddannelse blev gennemført af hærens skoler. Der blev nedsat en arbejdsgruppe under forsvarsministeriet 
med henblik på at udarbejde en garnisoneringsplan. 
 
Under hæren hørte nedenstående myndigheder m.v.: 
 
Vestre Landsdelskommando med: 
• Jyske Division (med 1., 2. og 3. Jyske Brigade). 
• Jyske Kampgruppe. 
• Militærregion I, II, III og IV. 
• Slesvigske Fodregiment (tillige Militærregion III). 
• Prinsens Livregiment (tillige Militærregion II). 
• Fynske Livregiment (tillige Militærregion IV). 
• Kongens Jyske Fodregiment. 
• Dronningens Livregiment (tillige Militærregion I). 
• Jyske Dragonregiment (tillige Jyske Kampgruppe). 
• Nørrejyske Artilleriregiment (tillige Jyske Divisionsartilleri). 
• Sønderjyske Artilleriregiment (tillige Militærdistrikt Vestjylland). 
• Jyske Ingeniørregiment (tillige Landsdelsingeniørstab). 
• Jyske Telegrafregiment (tillige Landsdelssignalstab). 
• Jyske Trænregiment. 
• Garnisonskommandanter m.v. 
 
Østre Landsdelskommando med: 
• 1. og 2. Sjællandske Brigade. 
• 1., 2., 3. og 4. Sjællandske Kampgruppe. 
• Militærregion V. 
• Militærregion VI. Chefen var tillige Kommandant i København. 
• Den Kongelige Livgarde (tillige 1. Sjællandske Kampgruppe). 
• Danske Livregiment (tillige 3. Sjællandske Kampgruppe). 
• Sjællandske Livregiment (tillige 4. Sjællandske Kampgruppe). 
• Gardehusarregimentet (tillige 2. Sjællandske Kampgruppe). 
• Kongens Artilleriregiment (tillige Sjællandske Landsdelsartilleri). 
• Sjællandske Ingeniørregiment (tillige Landsdelsingeniørstab). 
• Sjællandske Telegrafregiment (tillige Landsdelssignalstab). 
• Sjællandske Trænregiment. 
• Garnisonskommandanter m.v. 
 
 
 
Bornholms Region med: 
• Bornholms Værn. Chefen for Bornholms Region var tillige Kommandant på Bornholm. 
 
Hærens Materielkommando med: 
• Jyske Parkområde. 
• Sjællandske Parkområde. 
• Ammunitionsarsenalet. 
 
Skoler: 
• Hærens Officersskole. 
• Hærens Kampskole. 
• Hærens Artilleriskole (indgik i Sønderjyske Artilleriregiment). 
• Hærens Ingeniør- og ABC-skole (indgik i Sjællandske Ingeniørregiment). 
• Hærens Signalskole (indgik i Sjællandske Telegrafregiment). 
• Hærens Træn- og Militærpolitiskole (indgik i Jyske Trænregiment). 
• Hærens Materiel- og Færdselsskole. 
• Sergentskolen i Sønderborg. 
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• Hærens Specialskole. 
 
Andre myndigheder: 
• FN-afdelingen. 
• Jægerkorpset. 
• Hærens Flyvetjeneste. 
• Det Kongelige Garnisonsbibliotek. 
 
Materiel 
I perioden blev der indledt anskaffelser (levering skete normalt senere) af følgende materiel til hæren: Nær-
luftforsvar, yderligere panserværnsvåben, panserværnshelikoptere, artilleri- og kampvognsammunition, 
pansrede mandskabsvogne med maskinkanon samt panserværn, ABC-udrustning og signalmateriel. Til 
styrkelse af kystforsvaret skete der også en fortsat udvikling af antiinvasionsminer. 
 
Krigsstrukturen 
Hærens krigsstyrke kom til at bestå af stående styrke og hjemsendt supplement (7.000 mand stigende til 
9.750 i slutningen af forligsperioden) og en mobiliseringsstyrke. Over perioden faldt krigsstyrken fra 65.000 til 
62.250 mand. 
 
Den overordnede nationale føringsstruktur opdelte hærens krigsstyrke i enheder under Vestre Landsdels-
kommando (VLK) henholdsvis Østre Landsdelskommando (ELK) med nedenstående styrkedocering: 
 
VLK: 
• Felthærsenheder: 

• tre brigader (med hver tre kampbataljoner, en artilleriafdeling, en trænbataljon samt førings- og 
støtteenheder), 

• en kampgruppe (med hver to-tre kampbataljoner, en artilleriafdeling samt førings- og støtteenheder), 
• 16 bataljoner m.v. af forskellig art. 

• Lokalforsvarsenheder: 
• syv bataljoner 
• to kompagnier 

 
ELK: 
• Felthærsenheder: 

• to brigader (med hver tre kampbataljoner, en artilleriafdeling, en trænbataljon samt førings- og 
støtteenheder), 

• fem kampgrupper (med hver to-tre kampbataljoner, en artilleriafdeling samt førings- og støtteenheder) 
samt 

• syv bataljoner m.v. 
• Lokalforsvarsenheder: 

• to bataljoner 
• et kompagni 
 

Se også Tillæg 1. 
 
 

Andre værn m.v. 
 
Søværnet 
Med udgangen af forligsperioden skulle flåden bestå af 35 kampenheder (fregatter, korvetter, missilbåde, 
torpedobåde, undervandsbåde, minelæggere og minerydningsfartøjer) samt 23 farvandsovervågningsenhe-
der (bl.a. Standard Flex), i alt 10 inspektionsskibe og -kuttere, otte inspektionshelikoptere samt et antal land-
baserede overvågningsinstallationer. 
Fregatterne af Peder Skram-klassen og de sidste undervandsbåde af Delfinen-klassen påregnedes at udgå 
kort efter aftaleperiodens udløb, ligesom også andre skibstyper på længere sigt tænktes erstattet med enhe-
der af Standard Flex 300 typen. 
Der planlagdes forbedringer på ammunitionsområdet, både vedr. antal (f.eks. af Harpoon-missiler) og med 
forbedret teknisk effektivitet af f.eks. torpedoer, anti-raketforsvarsmissiler, kontrollerede søminer og luft-
målsmissiler). 
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Flyvevåbnet 
I 1987 skulle flyvevåbnet bestå af seks kampflyeskadriller (52 stk. F-16 og 32 stk. Draken). Derudover ville 
man disponere over tre transportfly, tre fiskeriinspektionsfly og otte redningshelikoptere. Ved forligsperiodens 
udløb skulle raketluftforsvaret bestå af otte eskadriller med IHAWK missiler og seks kanonluftforsvarseska-
driller. 
Forbedringerne på ammunitionsområdet skulle primært bestå i anskaffelse af nye og mere avancerede luft-
til-luft missiler samt nye luft-til-jord missiler. Der skulle endvidere anskaffes elektronisk beskyttelsesudstyr til 
kampfly. 
 
Hjemmeværnet 
Det samlede hjemmeværns styrke var i slutningen af 1985 helt oppe på lige ved 76.000 personer. Til trods 
herfor – og til trods for værnets mange væsentlige opgaver – måtte Forsvarsministeriet i Årlig Redegørelse 
1985 konstatere, man havde erkendt visse vanskeligheder med at opretholde tilstrækkeligt højt gennemsnit-
ligt uddannelsesstade. Dette vurderedes at være forårsaget af hyppigere flytninger blandt yngre medlemmer, 
en generel tendens i samfundet til at være mere karrig med anvendelse af fritiden til hjemmeværnstjeneste 
samt – ved nogle enheder – færre aktiviteter end forventet. 
 
 

Internationalt engagement 
 
Af nye opgaver i slutningen af 1980’erne og starten af 1990’erne skal nævnes: 
• I 1988 stillede Danmark fire observatører til rådighed for den nyoprettede UNGOMAP (United Nations 

Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan). Indsættelsen varede til 1990. 
• 15 observatører blev afgivet til UNIIMOG (United Nations Iran-Iraq Military Observer Group), som skulle 

overvåge våbenhvilen mellem de to lande fra 1988-91. 
 
Der var således ikke nogen markant udvikling i den danske deltagelse i FN-indsættelser i forhold til det tidli-
gere beskrevne. Udgifterne til disse aktiviteter var trods dette ganske omfattende: I 1987 var udgiften til det 
347 mand store kontingent på Cypern på 10 mio. US dollars, et beløb, der skulle dækkes af FN. Dette skete 
dog ikke altid umiddelbart. I 1987 havde Danmark således ca. 425 mio. kr. til gode, idet FN ikke havde re-
funderet danske udgifter siden 1979. 
 
 
 
 
 
Kilder og baggrundsmateriale: 
- Aftale om forsvarets ordning i perioden 1985-87. (Forsvarsministeriets skrivelse af 29. juni 1984 og tillæg af 27. august 1985). 
- Lov nr. 230 af 26. maj 1982 om forsvarets organisation m.v. 
- Kundgørelse for Forsvaret B. 21-1985 og B. 17-1987. (Om forsvarets inddeling). 
- Do. B. 4-1985. (Kommissorium for Forsvarsministerens Rådgivnings- og Analysegruppe). 
- Do. B. 2-1987. (Lov om forsvarets personel). 
- Do. B. 5-1987. (Lov om tjenestemænd i staten m.v.). 
- Do. B. 9-1987. (Arbejdstidsregler). 
- Do. B. 10-1987. (Ansættelsesvilkår m.v. vedr. forsvarets stampersonel). 
- P.E. Tranberg (ed): Forsvarets Rolle. (Forsvarskommandoen 1987). 
- Michael H. Clemmesen og Nikolaj Petersen: Forsvarsforliget 1984: Tilblivelse og konsekvenser. (Dansk Udenrigspolitisk Årbog 

1984). 
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Afsnit II 
1990-1999: Europa under forandring 

 
 

Indledning 
 
I slutningen af 1980’erne var der tegn på væsentlige, gradvise ændringer i de kommunistisk dominerede 
østeuropæiske lande og – hvilket naturligvis også var afgørende – i selve Sovjetunionen. Dette fik stor ind-
flydelse på de sikkerhedspolitiske forhold i Europa. 
De ændringer af dansk forsvar, som beskrives i dette afsnit, begyndte derfor – som overvejelser – allerede i 
1988 med nedsættelse af en hurtigtarbejdende forsvarskommission. Dennes arbejde fik derfor allerede ind-
flydelse på forsvarsforliget fra 1989. 
 
Af væsentlige forhold med indflydelse på denne periode skal især fremhæves: 
• Den umiddelbare trussel mod dansk territorium forsvandt. 
• Fragmenteringen af den tidligere fasttømrede, kommunistisk ledede blok medførte uroligheder i et antal 

europæiske lande (især på Balkan) kombineret med udtalte ønsker om en snævrere forbindelse til de 
vesteuropæiske lande (især i de lande, der grænsede op til Østersøen og i lande langs den tidligere zo-
negrænse). 

• Ovenstående medførte både forpligtelser og udfordringer, men også muligheder for at ændre de 
vesteuropæiske landes sikkerhedspolitiske prioriteringer. 

 
Da man ikke havde nogen sikkerhed for, at den forventede udvikling ville ske fyldest, var der nogen tvivl om 
hastigheden i den udvikling, man i Danmark politisk så frem mod. Dette talte for, at man nærmede sig den 
nye situation med små skridt. 
Også vanskelighederne med hurtigt at omstille det danske forsvars struktur spillede ind på det tempo, hvor-
med man var i stand til at tilpasse sig den nye situation. Da der ikke mere var nogen umiddelbar trussel mod 
Danmark, prioriterede man den danske indsats således, at ressourcerne kunne anvendes til at dæmpe uro-
ligheder i områder uden for Danmark. Vægten i disse bestræbelser blev primært lagt på forholdene i Europa, 
men også i andre dele af verden, der af FN blev vurderet som truende på grund af uroligheder. 
 
De nye forhold beskrives i følgende kapitler: 
 

Kapitel10. Side 75 
Forsvarskommissionen 1988. 
 
Kapitel 11. Side 77 
Forlig om forsvarets ordning 1989-1991. 
(Senere forlænget ved tillægsaftaler til ultimo 1993). 
 
Kapitel 12. Side 83 
Forsvarsudvalget 1991. 
 
Kapitel 13. Side 87 
Aftale om forsvarets ordning 1993-1994. 
 
Kapitel 14. Side 93 
Aftale om forsvarets ordning 1995-1999. 

 
 
Som det ses af de enkelte kapitlers afsnit ”Internationalt engagement”, kom forsvarskommissionens forud-
sete ændringer vedrørende anvendelse, udrustning m.v. af danske hærstyrker til at holde stik. Man havde 
forudset, at Danmark bedst kunne forsvares ved deltagelse i konfliktløsning i Europas urocentre eller ved 
deltagelse i mere direkte indgriben mod en evt. trussel udenfor dansk territorium. Forsvaret (især hærstyr-
kerne) blev derfor gradvist ændret med hensyn til opgaver, bemanding og udrustning i overensstemmelse 
med behovene for kunne løse mere kontinentalt orienterede, fredsstøttende opgaver. FN’s ønsker om en 
fredelig udvikling i bl.a. Europa fik derfor stigende indflydelse i denne periode. 
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Kapitel 10 
Forsvarskommissionen 1988 

 
 
Ved nedsættelsen af kommissionen i juli 1988 (den afgav rapport i december 1989) var der sket omfattende 
ændringer i sikkerhedspolitisk henseende: 
• I Europa var der tegn på optøning mellem de to supermagter og nedrustningsbestræbelserne var i fortsat 

positiv udvikling, men samtidig sporedes der en stærk tvivl om stabiliteten af denne positive udvikling. 
• Den ovennævnte usikkerhed ønskede man afklaret. 
• Mange så gerne de militære budgetter reduceret til fordel for andre påtrængende opgaver i Danmark 

såvel som i andre lande – især udviklingslande – hvor mange danske politikere ønskede at støtte en ud-
vikling hen mod bedre velstand for befolkningen og mere demokratiske forhold. 

 
I uddrag kom kommissionens opgave derfor til blandt andet at indeholde følgende ordlyd: 
”Kommissionen skal (…) overveje hvorvidt der bør foretages ændringer i den fremtidige målsætning for og 
sammensætning af det danske forsvar i freds- og krigstid. Overvejelserne skal ske på grundlag af forudsæt-
ningen om fortsat dansk medlemskab af NATO (…) endvidere på grundlag af sagkyndige analyser af dansk 
sikkerhedspolitik, herunder fremgang i de øst/vestlige bestræbelser for reduktion af nucleare og konventio-
nelle våben samt det igangværende arbejde med at undersøge forudsætningerne for atomfri zoner (…). 
Kommissionen skal: 
• Overveje de fremsatte krav om ændret byrdefordeling indenfor NATO, herunder (…) bidrag til NATO’s 

infrastrukturprogrammer, samt overveje mulighederne for styrkelse af det danske forsvar ved øget speci-
alisering. 

• Analysere og vurdere, hvilken betydning den våbenteknologiske udvikling har for forsvarets opgaver og 
struktur. 

• Vurdere fordelingen af forsvarsbudgettet mellem personel- og materieludgifter og mellem værnene 
indbyrdes, (…) undersøge mulighederne for fortsatte rationaliseringer og omprioriteringer inden for for-
svaret med det sigte at forøge de egentlige kampstyrker (…) herunder om der kan gennemføres en re-
duktion af stabs- og støttestrukturen samt civile funktioner, således at (…) frigjorte ressourcer kan overfø-
res til de kampafgørende enheder. 

 
Kommissionen (…) forudsættes at give de faglige organisationer mulighed for at fremsætte synspunkter, der 
kan indgå i kommissionens overvejelser. (...)" 
 
Arbejdet blev gennemført i de nedsatte udredningsgrupper, som skulle tilvejebringe grundlaget for drøftel-
serne i kommissionen. Emnerne for disse udredninger var: 
• sikkerheds- og nedrustningspolitik, 
• byrdefordeling indenfor NATO (også infrastruktur programmer) samt 
• rationalisering. 
 
Der blev yderligere bestilt en beskrivelse af styrkeforholdet mellem NATO og Warszawapagten (fra For-
svarskommandoen og Forsvarets Efterretningstjeneste) samt en beskrivelse af den teknologiske udvikling 
(fra Forsvarsministeriets Rådgivnings- og Analysegruppe). 
 
Kommissionens arbejde påvirkede naturligvis det tidligere omtalte, sideløbende arbejde med det forsvarsfor-
lig, der blev vedtaget i marts 1989, men den grundige kommissionsrapport, der forelå i december samme år, 
indeholdt et antal fremadrettede vurderinger og forslag, hvoraf enkelte skal nævnes her: 
• En tydeligere overordnet formulering af forsvarets formål og opgaver. 
• To sikkerhedspolitiske scenarier (”bedste fald” og ”værste fald”), men man fandt usikkerheden ved 

scenarierne for stor til at fremsætte et detaljeret forslag om forsvarets udvikling de næste 10-20 år. 
• Forslagene til ændringer og rationaliseringer omfattende bl.a.: 

• Nedlæggelse af stillingerne som værnsinspektører. 
• Ændring og reduktion af Forsvarsstaben. 
• Oprettelse af en hærkommando (Hærens Operative Kommando) og en omfattende delegering til 

denne samt til søværnets og flyvevåbnets operative kommandoer. 
• Nedlæggelse af Forsvarsrådet.   
• Ændringer på skoleområdet, så værnsfælles skoler m.v. blev samlet under en værnsfælles ledelse 

(Forsvarsakademiet), mens de værnsspecifikke skoler blev underlagt de respektive ”værnskomman-
doer”, nemlig henholdsvis Hærens Operative Kommando, Søværnets Operative Kommando og Fly-
vertaktisk Kommando. 
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• Vedrørende forsvarets bygge- og anlægsvirksomhed foreslog man, at de lokale tjenestesteder overtog 
drift og vedligeholdelse m.v., og at bygningstjenesten blev reorganiseret, hvorved der kunne forudses en 
reduktion med 320 mand. 

• Det blev foreslået at udfase Draken flyene og koncentrere flyvevåbnets udvikling om F-16, samt at ned-
lægge en flyvestation som en konsekvens af de reduktioner, som man forudså, at CFE-aftalerne ville 
medføre. 

 
Kommissionens arbejde fik ikke direkte indflydelse på en enkelt lov om forsvaret først i 1990’erne, men 
mange af de tanker, der blev bragt frem, ser man afspejlet i flere love og beslutninger som f.eks. centralise-
ring af forsvarets overordnede ledelse i Forsvarskommandoen, mens de operative kommandoer og materiel-
kommandoerne fik større indflydelse på eget ansvarsområde. På andre områder blev forsvarets chefer ved 
implementering af rationaliserings- og delegeringsforslagene – også på lokalt plan – mere bevidste om mål-
rettet udnyttelse af de rådige midler. 
 
 
Kilder og baggrundsmateriale: 
- Forsvaret i 90’erne. Beretning fra Forsvarskommissionen af 1988. (København 1989). 
- K.G.H. Hillingsø: Forsvarskommissionerne efter 2. verdenskrig set fra en militærfaglig synsvinkel. (Militært tidsskrift nr. 2/1997). 
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Kapitel 11 
Forlig om forsvarets ordning 1989-1991 

(senere forlænget ved tillægsaftaler til ult. 1992) 
 
 

Baggrund 
 
Politiske forhold 
Siden 1982 havde regeringen mod sig haft 22 dagsordensforslag om dansk sikkerhedspolitik uden at be-
tragte disse nederlag som kabinetsspørgsmål. I april 1988 fik regeringen (igen) på socialdemokratisk foran-
ledning et dagsordensforslag imod sig. Denne gang om pligt til (ved anløb af danske havne) at henlede 
fremmede skibschefers opmærksomhed på den danske holdning til atomvåben på dansk område. Regerin-
gen udskrev som konsekvens heraf valg, idet den vurderede, at dette dagsordensforslag ville bringe for-
stærkningsaftalerne i fare, en holdning, der blev underbygget af alvorlige advarsler fra NATO-lande og 
NATO’s generalsekretær. 
Det efterfølgende valg samme år resulterede i en regering bestående af Det Konservative Folkeparti og Det 
radikale Venstre, hvorved det alternative, sikkerhedspolitiske flertal ophørte. De efterfølgende forhandlinger i 
forsvarsudvalget førte 30. juni 1988 til en folketingsbeslutning, som pålagde regeringen: 
• Inden udgangen af oktober samme år at give tinget en redegørelse for løsning af forsvarets opgaver de 

nærmeste år og indeholdende forslag til forsvarets udvikling 1989-1991. De efterfølgende forhandlinger 
førte til forsvarsaftalen for perioden 1989-1991. 

• At nedsætte en forsvarskommission, der senest inden udgangen af 1989 skulle gennemføre en kulegrav-
ning af forsvarets opgaver. Denne redegørelse skulle danne grundlag for bl.a. indgåelse af forsvarsforlig 
for årene efter 1991. 

 
De markante omvæltninger i Østeuropa i slutningen af 1980’erne beskrives i det følgende kapitel, men her 
skal dog nævnes, at Danmark fik betalt sin gæld til NATO-infrastrukturprogrammet, samt at der generelt 
blæste blidere sikkerhedspolitiske vinde: Uenigheden om dobbeltbeslutningen vedr. opstilling af atombe-
væbnede mellemdistancemissiler i Europa blev bragt ud af verden ved en aftale i slutningen af 1987 mellem 
USA og USSR om at fjerne disse våben, den såkaldte INF-aftale. 
Et andet forhold, der spillede ind, var det nationale ønske om at udmønte den såkaldte ”fredsdividende” ved 
besparelser på forsvarsbudgettet. 
 
Forligets hovedindhold 
Det forlig, der blev indgået i marts 1989, fik tilslutning fra Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, 
Venstre, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti. Økonomisk blev rammen i finansloven for 1989 vide-
reført, dog med en årlig regulering af bidrag til NATO’s infrastrukturprogram samt aftale om, at indtægter i 
forbindelse med strukturrationaliseringer kunne anvendes til udgifter i samme forbindelse. 
For hærens vedkommende drejede ændringerne sig om regimentssammenlægninger og rømning af kaser-
ner, mens der for flyvevåbnet var tale om ændring af Flyvestation Karups anvendelse og flytning af flyve-
skolen fra Avnø til Karup. Derudover blev der aftalt et antal ændringer i søværnets støttestruktur. 
De væsentligste ændringer i forsvarets øverste ledelse og i hæren omtales senere, ligesom enkelte mar-
kante ændringer i søværnet og flyvevåbnet nævnes senere. Nogle af ændringerne kunne først effektueres 
efter udløbet af aftaleperioden. 
 
Doktriner 
NATO’s strategi blev som konsekvens af opbruddet blandt WAPA-landene ændret fra konceptet Forward 
Defence til konceptet Forward Precense and Counter Concentration. Dette krævede høj operativ mobilitet, 
og derfor blev der stillet meget store krav til såvel føringssystemer som -procedurer. Ikke mindst kravene til 
efterretningstjenestens indhentning, dens analysehastighed samt formidling af efterretninger og måldata blev 
væsentligt skærpet. På det taktiske niveau var der øgede krav om evnen til at arbejde i multinational ramme 
og den deraf følgende interoperabilitet. Samtidig måtte man indstille sig på et meget bredere opgavespek-
trum og stor fleksibilitet med hyppigt skiftende opgavetyper. I denne forbindelse skelnede man mellem: 
• Dybdekampen, hvor man som indledning til den afgørende kamp søgte at skabe så gode forudsætninger 

som muligt ved at opsøge fjenden og nedkæmpe ham med fly og andre langtrækkende våben, søge at 
presse ham ind i (for os) fordelagtige angrebsakser, hæmme hans handlefrihed og hindre ham i at nå 
sine angrebsmål. 

• Kontaktslaget, hvor fjendens kampkraft skulle reduceres til et niveau, hvor han kunne tilintetgøres. 
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• Baglandsoperationerne havde til formål at sikre egen handlefrihed ved bl.a. at beskytte reserver og 
logistiske enheder og centre, kommunikation samt infrastruktur, herunder Lines of Communication. 

 
Som konsekvens af den nye strategi omlagde NATO sin styrkestruktur, dels med henblik på at tilvejebringe 
kapaciteter til counter concentration, dels for at opnå styrkereduktioner. Den nye styrkestruktur omfattede tre 
kategorier: 
• Reaktionsstyrker, der opdeltes i Immediate Reaktion Forces, bl.a. ACE Mobile Force (AMF) og Rapid 

Reaction Forces blandt andet ACE Rapid Reaction Corps (ARRC). 
• Main Defence Forces med de traditionelle forsvarsroller. 
• Augmentation Forces omfattende bl.a. oversøiske forstærkninger. 
 
Med større vægt på deltagelse i operationer i Centraleuropa som led i counter concentration operations, 
trådte den tidligere danske vægtning af nedkæmpelse i dybden (altså inden en landsætning) af WAPA-inva-
tionsstyrker i baggrunden. Fra at dybdekampen primært skulle føres af fly- og flådestyrker, blev vægten for-
skudt over mod den allerede i 1982 (af USA) introducerede AirLand Battle doktrin. Denne blev udviklet under 
den kolde krig med henblik på at nedkæmpe WAPA-styrker (2. echelon) og senere afprøvet under Golfkrigen 
i 1991. Senere er den (stadig i USA) videreudviklet til nyere amerikanske doktriner, f.eks. Network Centric 
Warfare. 
 
Økonomi 
Med forliget fulgte ikke den ønskede budgetforøgelse, men flere forhold, ikke mindst reduktion af vær-
nepligtslønnen og udflytningen fra Holmen (førte reelt til besparelser på flere 100 mio. kr.) samt muligheden 
for indkøb af materiel og ammunition, kompenserede i nogen grad for det beskedne forsvarsbudget. I prin-
cippet skulle forligsperioden altså forløbe med uændret økonomisk ramme. Der var dog forudset et antal 
rationaliseringsgevinster, som skulle gøre de forudsete ændringer udgiftsneutrale for forsvaret. 
I 1992 var forsvarets samlede udgifter ca. 15,8 mia. kr. 
 
 

Organisation og kapaciteter 
 

National kommandostruktur 
Forsvarschefen var fortsat forsvarets øverste chef med ansvar overfor Forsvarsministeren, der havde de-
partementet (forsvarsministeriet) som nærmeste hjælper. 
Forsvarsstaben med Forsvarsstabschefen som chef skulle ændres væsentligt: Værnsstabene blev nedlagt, 
og i stedet blev oprettet fire fagstabe (planlægningsstaben, operations- og driftsstaben, materielstaben og 
personelstaben), endvidere en kontrolstab, et ledelsessekretariat, en presse- og informationstjeneste samt et 
(fælles) sekretariat for forsvarsstaben. 
Et par væsentlige forhold i forbindelse med rationaliseringen var reduktion af Forsvarskommandoens perso-
nel samt en omfattende delegering af ansvar og beføjelser til de underliggende niveauer. Det øverste niveau 
(Forsvarskommandoen) blev benævnt Niveau I, mens de underliggende var Niveau II (Hærens Operative 
Kommando og de to andre værns operative kommandoer samt de tre materielkommandoer, for Hærens 
vedkommende Hærens Materielkommando). De lavere placerede myndigheder som f.eks. regimenter og 
skoler blev benævnt Niveau III. 
De tidligere værnsstabe blev nedlagt, altså også Hærstaben. Af andre ændringer i Forsvarskommandoen 
skal nævnes, at Generallægen som Chef for Forsvarets Sundhedstjeneste fik ansvaret for sundhedstjene-
sten i hele forsvaret, og ved samme lejlighed fik han ansvaret for Forsvarets Sanitetsskole. 
Der skete også ændringer for de myndigheder, der blev disponeret direkte af Forsvarsministeriet. En af de 
ændringer, der fik stor betydning lokalt var, at Forsvarets Bygningstjenestes opgaver blev ændret, så de 
lokale Niveau III chefer fik ansvaret for vedligeholdelsen af eget etablissement. 
 
 

Hæren 
 
Hærens øverste ledelse 
Hærens øverste ledelse blev – som tilfældet var i de to øvrige værn, hvor man havde Søværnets Operative 
Kommando, henholdsvis Flyvertaktisk Kommando – ændret ved oprettelse af Hærens Operative Komman-
do, der fik ansvaret for hele hæren, idet ansvar vedrørende materiel dog fortsat lå ved Hærens Materiel-
kommando. 
Hærens Operative Kommando blev indledningsvis placeret i Århus, men i 1992 blev det besluttet at kom-
mandoen skulle have Flyvestation Karup som fremtidigt domicil. 
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I forbindelse med disse ændringer blev Vestre Landsdelskommando nedlagt, mens kun de dele af Østre 
Landsdelskommando, der skulle uddanne og føre styrkerne på den sjællandske øgruppe, blev opretholdt 
med navnet Østre Landkommando. 
 
Rationaliseringer 
De meget omfattende rationaliseringer, man ønskede gennemført, skabte naturligvis problemer – ikke mindst 
på grund af de store indgreb i lokale forhold – idet planerne skulle forelægges de berørte amtsråd. 
Følgende sammenlægninger blev foreslået for hærens vedkommende: Slesvigske Fodregiment, Kongens 
Jyske Fodregiment og Fynske Livregiment skulle sammenlægges i Haderslev, de to telegrafregimenter 
skulle sammenlægges i Fredericia (dog med en telegrafbataljon på Antvorskov Kaserne), mens sergentsko-
len skulle flyttes fra Sønderborg til Odense. Derefter skulle kasernebygninger og arealer i Århus og Sønder-
borg afhændes, mens gamle bygninger i Kastellet skulle nedrives, og Forsvarets Forvaltningsskole derfor 
flyttes til Høvelte. Ændringerne forudsattes tilendebragt i 1994, hvorved man forventede en årlig driftsbespa-
relse på 50 mio. kr. fra 1995. Protesterne var mange og højlydte, bl.a. i Sønderborg som senere fik lov til 
fortsat at være garnisonsby for Hærens Sergentskole, idet planerne om en egnet skydebane i nærheden af 
Odense ikke kunne gennemføres af miljømæssige årsager. De nævnte ændringer skulle gennemføres i pe-
rioden indtil 1995. 
 
Garnisonering 
Følgende garnisoneringsændringer blev gennemført tidligt i 1990’erne: 
• Sergentskolen på Fyn blev oprettet i Odense 1. juli 1990 og overtog i løbet af de kommende år et antal 

kurser fra Sergentskolen i Sønderborg. 
• Jyske Telegrafregiment blev flyttet fra Århus og 6. Telegrafbataljon blev flyttet fra Randers. Begge 

myndigheder blev flyttet til Fredericia i 1990. 
• Kongens Jyske Fodregiment (Fredericia) og Fynske Livregiment (Odense) blev sammenlagt med Slesvig-

ske Fodregiment i Haderslev i perioden 1990-91. 
• Sjællandske og Jyske Telegrafregiment blev i 1992 sammenlagt i Fredericia med navnet 

Telegrafregimentet. 
• Hærens Signalskole (Høveltegård) blev i 1992 ligeledes flyttet til Fredericia. 
 
Materiel 
Af materielforbedringer skal nævnes beslutningerne om iværksættelse af hærens kampvognsprojekt, der 
skulle omfatte modifikation af både LEOPARD og CENTURION kampvogne med henblik på at forbedre ild-
ledelsessystemer, samt forbedring af evnen til kamp i mørke og af mobiliteten. Derudover blev det besluttet 
at anskaffe automatiseret skyde-, ildledelses- og føringssystem til feltartilleriet, mens det blev besluttet bl.a. 
til kamptropperne at anskaffe natobservationsudstyr og forskellige former for personlig beskyttelse, f.eks. 
beskyttelsesveste og moderne hjelme. 
 
Fredsstrukturen 
Hærens fredsstruktur blev numerisk fastsat som anført nedenfor under krigsstrukturen. Det skal dog bemær-
kes, at et stort antal af de nævnte enheder i fredstid var kadrebemandet eller opstillet som skoleenheder, 
samt at alle lokalforsvarsenheder var mobiliseringsenheder. 
Hærens samlede fredsstyrke omfattede i 1991 et forventet årsværksforbrug på ca. 21.850, når også værne-
pligtige og civile medregnes. 
 
 
 
Krigsstrukturen  
Den overordnede nationale føringsstruktur opdelte hærens krigsstyrke i enheder under Vestre Landsdels-
kommando (VLK) (senere ændret til Hærens Operative Kommando (HOK)), henholdsvis Østre Landsdels-
kommando (senere Østre Landkommando) (ELK) med nedenstående styrkedocering: 
 
VLK/HOK: 
• Felthærsenheder: 

• tre brigader (med hver tre kampbataljoner, en artilleriafdeling, en trænbataljon samt førings- og 
støtteenheder), 

• to kampgrupper (med hver to-tre kampbataljoner, en artilleriafdeling samt førings- og støtteenheder), 
• 16 bataljoner m.v. af forskellig art. 

• Lokalforsvarsenheder: 
• syv bataljoner. 
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ELK: 
• Felthærsenheder: 

• to brigader (med hver tre kampbataljoner, en artilleriafdeling, en trænbataljon samt førings- og 
støtteenheder), 

• fire kampgrupper (med hver to-tre kampbataljoner, en artilleriafdeling samt førings- og støtteenheder), 
• syv bataljoner m.v. 

 
• Lokalforsvarsenheder: 

• to bataljoner. 
 
Hærens samlede krigsstyrke var fastsat til ca. 72.000 mand. 
 
Se også Tillæg 1. 
 
Den operative Støttestruktur (to landsdelskommandoer m.v. og syv regioner) og Den logistiske Støttestruktur 
(en materielkommando med bl.a. ammunitionsarsenal) havde opgaver under både freds- og krigsforhold, 
mens Uddannelsesstrukturen (syv skoler) primært havde fredstidsopgaver. 
 
 

Andre værn m.v. 
 
Søværnet 
For søværnets vedkommende blev Flådestation Københavns status ændret til anløbshavn. Eskadrer, skibe 
og Orlogsvæftets specialværksteder skulle flyttes til Frederikshavn og Korsør, mens de civilt prægede vedli-
geholdelsesarbejder på flådens skibe skulle gennemføres på civile værfter. Søværnets skolestruktur blev 
ligeledes beskåret, og slutresultatet blev i alt fem skoler. De store ændringer vedrørende Holmen medførte 
nedlæggelse af 1.150 arbejdspladser og udflytning af 1.650 arbejdspladser til provinsen. 
Det var derfor ikke kun i hæren, der udviklede sig lokale (primært civile) stridigheder om det store tab af lo-
kale arbejdspladser, som kasernelukninger medførte. Dette forhold var gældende uanset værn. 
 
For søværnets vedkommende kunne iværksættes indkøb af anden serie (fire stk.) Standard Flex 300, men i 
takt med denne anskaffelse skulle fregatterne udfases, ligesom antallet af motortorpedobåde skulle reduce-
res til 10 ved udfasning af Søløven-klassen, og bevogtningsfartøjerne forsvandt helt med udfasning af 
Daphne-klassen. Langelandsfortet og Stevnsfortet blev beredskabsmæssigt reduceret til rene mobiliserings-
enheder, men til gengæld skulle der anskaffes to landbaserede sømålsmissilbatterier samt gennemføres 
levetidsforlængelse af to ubåde af Narhvalen-klassen. 
 
Flyvevåbnet 
Af væsentlige anskaffelser m.v. skal nævnes: 
• 1990 blev der anskaffet 12 stk. Aerospitale AS 550C2 Fennec, der blev anvendt som 

panserværnshelikopter (med TOW panserværnsmissiler) ved Hærens Flyvetjeneste. 
• 6 stk. luftforsvarseskadriller var til rådighed fra 1984, men kun én var aktiv i fredstid. 
• Sidst i 1980’erne blev der gennemført modernisering af L/70 luftværnssystemerne. 
• Yderligere modernisering af HAWK systemerne blev iværksat samt tilgang af yderligere et par HAWK-

eskadriller, mens NIKE-systemet blev udfaset. 
 
Af betydning for det samlede luftforsvar var også, at NATO-systemet Airborne Early Warning and Control 
Systems (AWACS) med 18 stk. E-3A flyvende radarsystemer (med bemanding fra diverse NATO-lande) blev 
operativt. 
 
Hjemmeværnet 
I 1990-91 blev der gennemført en omfattende undersøgelse og drøftelse af hjemmeværnets forhold. Dette 
førte til, at man i 1992 gennemførte følgende ændringer: 
• Hjemmeværnskommandoens og Hjemmeværnsskolens struktur blev rationaliseret. 
• Hjemmeværnsregionerne V og VIII blev sammenlagt til en, nemlig Hjemmeværnsregion V med 

hovedkvarter i Ringsted. 
• Der blev oprettet en landsdækkende koordination af virksomhedshjemmeværnet. 
• Der blev etableret hjemmeværnscentre til uddannelse samt områdedepoter. 
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Derudover blev der iværksat ændrede regler for opbevaring af våben og ammunition, ligesom der blev ind-
ført strammere regler for undersøgelse af personer, der ønskede optagelse i Hjemmeværnet. Hjemmevær-
nets personel blev endvidere overført til P83 strukturen, og uddannelsen blev forbedret. 
 
 

Internationalt engagement 
 
FN-missioner 
Udsendelsen af styrken på Cypern (UNFICYP) ophørte 15. december 1992, men indtil 1994 var der stadig 
afgivet danske stabsofficerer. Derimod fortsatte afgivelserne af observatører til bl.a. missionerne i Mellem-
østen (UNTSO) og Kashmir (UNMOGIP). 
Nye opgaver kom også til: 
• Efter en del forhandlinger fulgte i 1989 afgivelse af ca. en underafdeling til UNTAG (United Nations 

Transition Assistance Group (Namibia)), en opgave, der stillede helt nye krav og som varede ca. et år. 
• UNIKOM (United Nations Iraq-Kuwait Observer Mission) i den demilitariserede zone mellem de to lande 

varede fra 1991 til 2003. 
• UNPROFOR I (United Nations Protection Force in the Former Yugoslavia) varede fra 1992 til 1995. 
• UNGCI (United Nations Guards Contingent in Iraq) havde dansk deltagelse fra 1991 til 1999. 
 
Golf-krigen 
Da folketinget i januar 1991 havde vedtaget et lovforslag om humanitær bistand til ofre for den væbnede 
konflikt i Mellemøsten, blev der udsendt et dansk, militært lægehold, der i Saudi-Arabien skulle støtte britiske 
felthospitaler. Endvidere blev et amerikansk militært beredskabshospital etableret i Holstebro og bemandet 
med dansk personel. Efter den korte konflikt blev disse indsættelser bragt til ophør allerede i februar samme 
år, og der blev aldrig anvendelse for hospitalet i Holstebro. 
 
Andet 
Med hensyn til besættelse af stabsstillinger (indtil nu kun meget sjældent over major, evt. oberstløjtnant ni-
veau), blev betydningen af FN-tjeneste i disse år revurderet, så man fremover også så højere grader blandt 
de danske officerer, der blev udsendt. 
 
 
Kilder og baggrundsmateriale: 
- Admiral S.E. Thiede: Et tilbageblik. (Foredrag i Det krigsvidenskabelige Selskab 1990. Udlånt af Marinens Bibliotek). 
- Aftale om forsvarets ordning 1989-91 (Forsvarsministeriet, 14. marts 1989). 
- Tillægsaftale af 26. januar 1990 om sammenlægning af regimenter, oprettelse af Sergentskolen på Fyn, udflytning fra Holmen og 

lukning af Orlogsværftet. 
- Tillægsaftalen af 13. august 1990 vedr. den generelle besparelse på statens finanser, herunder reduktion af forsvarsbudgettet. 
- Tillægsaftale af 3. april 1991, som omfattede en forlængelse af forligsaftalen til udgangen af 1992 samt besparelser på 

forsvarsbudgettet med 100 mio. kr. og 300 mio. kr. i henholdsvis 1991 og 1992. (Forsvarsministeriet, 3. april 1991). 
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Kapitel 12 
Forsvarsudvalget 1991 

 

Baggrund 
 
I fortsættelse af ”Aftale af 14. marts 1989 om forsvarets ordning 1989-91” og efter at Forsvarskommissionen 
af 1988 havde afgivet sin betænkning i december 1989, kunne man allerede i efteråret 1990 konstatere, at 
den internationale situation fortsat var under udvikling og for uklar til dybtgående ændringer i forsvarets 
struktur. Man valgte derfor – efter nogle drøftelser om forsvarets udvikling efter 1990 – at forlænge det eksi-
sterende forlig frem til udgangen af 1992. Der var dog indarbejdet enkelte justeringer og besparelser (i 1991 
100 mio. kr. og i 1992 300 mio. kr.), ligesom man besluttede at nedsætte et udvalg til vurdering af forsvarets 
fremtidige struktur og størrelse, omfanget af værnepligten, fremtidige materielanskaffelser samt forsvarets 
fremtidige beredskab. 
 
”Udvalget vedrørende forsvarets udvikling m.v.” blev nedsat i april 1991 med et kommissorium, der – ud over 
det ovenfor nævnte – indeholdt pålæg om, at forsvaret skulle indrettes med størst mulig fleksibilitet til i løbet 
af 1990-erne at kunne tilpasse sig udviklingen i den internationale situation. Man skulle endvidere vurdere 
• behovet for at justere 1988-kommissionens forslag vedrørende forsvarets formål og opgaver, 
• konsekvenserne af NATO-overvejelserne om fremtidig strategi og doktrin samt  
• overvejelserne om kommando- og styrkestruktur. 
 
Forsvarsministerens Rådgivnings- og Analysegruppe blev inddraget med henblik på at levere analyser ved-
rørende 
• indsats- eller mobiliseringsforsvar, 
• anvendelse af værnepligtige henholdsvis stampersonel, den forventede teknologiske udvikling samt 

indflydelsen af nedrustningsinitiativer, f.eks. våbenkontrollen iværksat jf. CFE-traktaten (Treaty on Con-
ventional Armed Forces in Europe), 

• visse planlagte materielanskaffelser, f.eks. anskaffelsen af flerskudsraketkastere (MLRS), Standard Flex 
programmet (antal enheder samt antal og typer af moduler og disses anvendelighed til civile formål), 
samt 

• kvalitativt og kvantitativt behov for og krav til mørkekampmateriel i perioden frem til medio 1990’erne. 
 
Analysegruppen blev endvidere pålagt inden 1. februar at analysere mulighederne for og omfanget af dan-
ske styrkers indsættelse i 
• multinationale NATO-styrker i andre regioner (uden for NATO), 
• FN-operationer samt eventuelle OSCE-operationer og 
• tidsbegrænsede opgaver i det central- og nordeuropæiske område som erstatning for allierede styrker, 

der udsendes i andre operationer. 
 

Synspunkter og forslag 
 
Udvalget, der i øvrigt kun bestod af fem medlemmer, fremsatte nedenstående (her forkortet og sammen-
skrevet) vurderinger samt et antal synspunkter og forslag vedrørende den nye sikkerheds- og forsvarspoliti-
ske situation, kravene til 1990’ernes danske forsvar og forsvarets fremtidige opbygning.  
 
Vurderinger 
Af kommissionens vurderinger skal især fremhæves: 
• ”Rationalet for et troværdigt dansk forsvar baseret på almindelig værnepligt er fortsat til stede, og vil være 

det i overskuelig fremtid. Endvidere at dansk forsvar fortsat (isoleret set) ikke ville kunne virke krigsfore-
byggende i tilfælde af trussel om en større europæisk krise, og at en effektiv forebyggelse af en konflikt, 
der inddrog dansk område også i fremtiden alene ville kunne opnås gennem dansk medlemskab af NATO 
og deltagelse i alliancens fælles forsvarsindsats.” 

• ”Et troværdigt dansk forsvar og et afpasset dansk bidrag til alliancens nye styrkestruktur ville sikre Dan-
mark den ønskede politiske indflydelse i alliancen. Dansk medlemskab af NATO indebærer, at alliancens 
nye strategi og doktriner m.v. respekteres. En hovedudfordring for forsvaret i de kommende år bliver så-
ledes indpasning i NATOs nye strategi m.v. Ændringerne i alliancesamarbejdet, herunder bl.a. bortfaldet 
af ”øremærkede” landmilitære forstærkninger, medførte samtidig, at forsvaret nu i højere grad end tidlige-
re rettidigt skulle kunne modtage, beskytte, støtte og samarbejde med enhver form for allierede styrker, 
der kunne tænkes indsat i Enhedskommandoens område i krisestyringsøjemed. Hertil kom, at forsvaret 
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burde kunne bidrage til forstærkning af tilstødende områder gennem deltagelse i alliancens nye multinati-
onale hovedforsvarsstyrker samt burde kunne deltage i alliancens kollektive konfliktforebyggelse og kri-
sestyring gennem deltagelse i reaktionsstyrkerne.” 

• ”Der vil blive et stigende behov for engagement af dansk forsvar i humanitære og fredsbevarende 
operationer. Egentlige fredsskabende operationer vurderes derimod mindre sandsynlige, og det vurderes 
ikke nødvendigt at opstille specielle danske styrker til dette formål.” 

• ”Våbenkontrol- og nedrustningsområdet vil pålægge forsvaret øgede opgaver i fremtiden, ligesom det er i 
dansk interesse, at forsvaret i videst muligt omfang deltager i og støtter alle CSCE’s forsøg på at forhin-
dre konflikter, udøve krisestyring samt løse konflikter gennem nødkonsultationsprocedurer.” 

• ”Blandt andet på grund af den forlængede varslingstid vil det være muligt at basere sig på et 
mobiliseringsberedskab på op til 2-3 måneder i alle 3 værn. I konsekvens heraf er det muligt at reducere 
hovedparten af de værnepligtiges første samlede tjenestetid med ca. 1 måned.” 

 
Formåls- og opgaveformulering 
Vedrørende Forsvarets formål og opgaver blev der fremsat følgende synspunkter og formuleringsforslag: 
• ”Der ændres ikke ved det hidtidige hovedformål for dansk forsvar, nemlig krigsforebyggelse gennem en 

troværdig evne til at kunne imødegå en mulig aggression mod dansk område. Men samtidig skal der ta-
ges højde for de ændrede krav til 90’ernes danske forsvar.” 

• ”Der lægges således bl.a. forøget vægt på alliancens kollektive konfliktforebyggelse og krisestyring samt 
de heraf afledte krav om multinationalt samarbejde og demonstration af solidaritet m.v. Der lægges her-
udover vægt på evnen til at kunne deltage i og støtte tillids- og sikkerhedsskabende foranstaltninger, hu-
manitære opgaver, opgaver for den civile del af samfundet, fredsbevarende og eventuelt fredsskabende 
operationer samt kontrol og verifikation af våbenkontrol- og nedrustningsaftaler. Endelig lægges der vægt 
på evnen til at kunne afpasse beredskabet efter situationen, herunder at kunne gennemføre en efter om-
stændighederne afpasset mobilisering.” 

 
Fremtidig struktur 
Vedrørende Forsvarets fremtidige struktur udtalte man følgende generelle konstateringer: 
• ”Rapporten bør alene anvendes som grundlag for overvejelser om, hvorledes forsvarets udvikling bør 

fastlægges i de nærmeste 4-5 år.” 
• ”Forsvaret har allerede siden 1989 været i gang med en omfattende omstillingsproces. Ca. 3.100 stillin-

ger er således allerede besluttet nedlagt, ligesom forsvarsbudgettet i perioden 1989-92 er reduceret med 
i alt ca. 890 mio. kr.” 

 
Mobiliseringsberedskab og værnepligtstid 
Vedrørende mandskabets uddannelse blev der fremsat følgende synspunkter: 
• ”Muligheden for at basere sig på et mobiliseringsberedskab på op til 2-3 måneder vil gøre det muligt at 

reducere varigheden af hovedparten af de værnepligtiges første samlede uddannelsestid med ca. 1 må-
ned under forudsætning af, at der i en given situation kan gennemføres den nødvendige og supplerende 
efteruddannelse.” 

• ”På enkelte områder vil det dog ikke være muligt at gennemføre en sådan reduktion. Enten fordi værne-
pligtstiden allerede i forvejen er kraftigt reduceret, eller fordi der er tale om mere komplicerede uddannel-
ser. Der tænkes her primært på værnepligtige i søværnet og flyvevåbnet med kun 4 måneders tjeneste 
samt på visse specielle kampenheder i hæren eller enheder med særlige opgaver, herunder f.eks. Den 
Kongelige Livgarde og søværnets sejlende enheder.” 

• ”Det vurderes, at den nedsatte værnepligtstid vil kunne reducere de tre værns fredsstyrke med i alt ca. 
600 værnepligtige årsværk (ca. 500 i hæren, ca. 25 i søværnet og ca. 65 i flyvevåbnet).” 

 
Krigs og fredsstyrken 
Forslag vedrørende bemandingen: 
• ”Kravene til hæren i krise og krig under de ændrede forhold gør det muligt at reducere hærens krigsstyr-

ke, som i dag er på 72.000 mand. Det foreslås i den forbindelse at nedlægge den ene af de jyske kamp-
grupper, 4. Kampgruppe, der bl.a. består af to infanteribataljoner, én artilleriafdeling én kampvognseska-
dron, i alt ca. 2.000 mand. Det vurderes endvidere muligt at nedlægge 6. Telegrafbataljon, hvis NATO-
opgave bortfalder, et antal feltlazaretter m.v., tre kompagnier, heraf to kompagnier ved panserjagerbatal-
jonen i Jyske Division, samt fem sikringskompagnier. Den samlede reduktion i krigsstyrken som følge af 
disse organisatoriske omlægninger vil udgøre i alt ca. 5.500 mand.” 

• ”Materielanskaffelser og moderniseringsprogrammer, der bl.a. tenderer mod et mindre personel- og et 
højere teknologiindhold, vurderes at kunne reducere krigsstyrken med yderligere ca. 500 mand.” 

• ”Hærens krigsstyrker kan således på kort sigt reduceres med ca. 6.000 mand. På længere sigt kan der 
eventuelt overvejes en yderligere reduktion af ca. en kampgruppes værdi, dvs. ca. 2.500 mand.” 
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• ”Som følge af ovennævnte reduktioner forventes det, at hærens fredsstyrke yderligere reduceres som 
følge af bl.a. lavere behov for værnepligtige. Eventuelle regimentssammenlægninger samt den anbefale-
de flytning af Hærens Operative Kommando til Flyvestation Karup og afhændelse af etablissementer i øv-
rigt vurderes også at kunne medføre reduktion af fredsstrukturen.” 

 
Deltagelse i NATO’s forsvarsstyrker 
Vedrørende bidrag til NATO’s forsvarsstyrker konstaterede kommissionen: 
”Det danske bidrag til NATO’s nye landmilitære, multinationale Hovedforsvarsstyrker bør udgøres af Jyske 
Division med 3 organisatoriske brigader. Divisionen indgår allerede i dag i alliancens første multinationale 
korps, nemlig den dansk-tyske enhed LANDJUT. 
Bidraget til NATO’s Umiddelbare Reaktionsstyrker kan bestå af en let opklaringsenhed, en militærpolitideling 
og et helt eller dele af et felthospital. Et landmilitært bidrag til alliancens Hurtige Reaktionsstyrker kan ek-
sempelvis bestå af opklaringspatruljer, et elektronisk krigsføringskompagni og et helt eller dele af et feltho-
spital. 
Et sømilitært bidrag til Umiddelbare Reaktionsstyrker kan eksempelvis bestå af en korvet og en ubåd. Et 
sømilitært bidrag til alliancens Hurtige Reaktionsstyrker kan eksempelvis bestå af den under Umiddelbare 
Reaktionsstyrker anførte korvet og ubåd samt yderligere to minerydningsfartøjer. 
Et luftmilitært bidrag til Umiddelbare Reaktionsstyrker kan eksempelvis bestå af en F 16 eskadrille eller af 
otte F-16 fly som del af en multinational F-16 eskadrille. Et luftmilitært bidrag til alliancens Hurtige Reaktions-
styrker kan eksempelvis bestå af en F-16 eskadrille eller af otte F-16 fly til en multinational eskadrille 
(samme fly som i de Umiddelbare Reaktionsstyrker), samt af en HAWK-eskadrille.” 
 
Større materielanskaffelser 
Vedrørende forbedring af materielsituationen fremkom følgende forslag: 
• ”Til hæren bør anskaffes LEOPARD 1 kampvogne samt bjærgnings- og brovogne til erstatning for det 

resterende, forældede CENTURION materiel. Hertil kommer anskaffelse af raketkastere, mørkekampud-
styr, moderne minespærringsudstyr, langtrækkende overvågnings- og målopklaringsmateriel, langtræk-
kende kommunikationsudstyr og ammunition.” 

• ”Det planlagte Standard Flex-300 program til søværnet med 16 enheder bør gennemføres i sin helhed, 
inklusive moduler og våben, herunder midler til minerydning og antiubådskrigsførelse.” 

• Flyvevåbnets kampflystruktur bør fremover indeholde 60-72 stk. F-16 fly organiseret i fire eskadriller af 
15-18 fly og med et tilstrækkeligt antal attrition fly. Såvel fly- som HAWK-systemerne bør moderniseres 
og fremtidssikres, således at de bl.a. sættes i stand til at imødegå elektronisk krigsførelse.” 

 
 

Uddrag af udvalgets konklusioner 
 
Udvalget foreslog bl.a., at 
• hærens krigsstyrke reduceres fra 72.000 til 66.000 mand, 
• hærens fredsstruktur reduceres med ca. 1.000 mand, 
• fortsatte rationaliseringer i hærens fredsstruktur bør ske ved nedlæggelse af yderligere to regimenter og 

et par etablissementer, 
• forsvarets fredsstyrke reduceres i perioden 1990-1995 med 5.000-6.000 årsværk (15%), og at 
• reduktioner af forsvaret sker parallelt med en fortsat modernisering af våbensystemer og med 

materielinvesteringer i de kommende år. 
Det var udvalgets opfattelse, at beslutning om eventuel yderligere reduktion og tilpasning af forsvarets 
struktur burde afvente en sikrere forankring af den sikkerhedspolitiske udvikling. 
 
 
Kilder og baggrundsmateriale: 
- Forsvaret i 90’erne. Beretning fra Forsvarskommissionen af 1988. (Betænkning nr. 1188. ISBN 87-503-8209-8 (Kpl.)/ISBN 97-503-

8210. Schultz Grafisk, København). 
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Kapitel 13 
Aftale om forsvarets ordning 1993-1994 

 
 

Baggrund 
 
Ved Forsvarskommandoens notat af 9. november 1992 blev det meddelt, at der mellem Socialdemokratiet, 
Det Konservative Folkeparti, Venstre, Det Radikale Venstre, Kristeligt Folkeparti og Centrumdemokraterne 
var indgået aftale om forsvarets ordning 1993-94. 
Denne aftale opsummerede, henholdsvis korrigerede tidligere aftaler, hvorefter aftaleparterne blev enige om 
følgende: 
• Hovedsigtet med aftalen var dels at afslutte arbejdet med gennemførelsen af aftalen af 14. marts 1989 

om forsvarets ordning 1989-91 med senere tillægsaftaler af 26. januar 1990, 3. april 1992 og 14. maj 
1992 med en række tilføjelser og justeringer, dels at påbegynde den nødvendige og hensigtsmæssige 
omstrukturering af dansk forsvar, som den ændrede sikkerhedspolitiske situation tilsagde. 

• Den opfattelse, som lå til grund for aftalen, var, at dansk område ikke længere stod overfor en 
veldefineret trussel, at varslingstiden for et eventuelt angreb på Danmark var væsentligt forøget, og at 
risikoen for en umiddelbar invasion af dansk område i tilfælde af en europæisk storkonflikt nærmest var 
forsvundet. Derfor kunne omstillingen af dansk forsvar bl.a. indebære en reduktion af hærens krigsstyrke, 
en justering af tidligere aftalte materielprojekter samt en sænkning af beredskabet. 

 
Nogle af de hovedpunkter, der havde indflydelse på aftalen: 
 
Udenrigspolitik 
Danmarks medlemskab af FN, CSCE og NATO skulle fortsat være hjørnestenene i dansk sikkerhedspolitik. 
Dansk forsvar burde derfor tilpasses de særlige krav, som blev stillet til det internationale samarbejde og til 
deltagelse i operationer i de nævnte organisationers regi. 
 
Indenrigspolitik 
Kravet om både økonomiske besparelser og om en anden vægtning af forsvarets indsats, så der blev an-
vendt flere midler til de forskellige, nye fredsstøttende aktiviteter, medførte mange bitre tilkendegivelser både 
i folketinget og i de lokale områder, der blev ramt af nedlæggelser.  
Det indgik i forliget, at bl.a. følgende større etablissementer skulle afhændes: Flyvestationerne Kongelunden 
og Sigerslev samt dele af Langelandsfortet, Sandholmlejren, Holmen og ”Ny Tøjhus grunden” i København. 
Den omfattende liste over de ændringer, der især vedrørte hæren kan ses i et senere afsnit. 
 
Doktriner 
Begyndelsen af 1990-erne var i højere grad end tidligere præget af udvikling af samarbejdsformer mellem 
NATO-landene, de tidligere Warszawapagtlande og de alliancefri lande i Europa. Allerede i 1990 havde man 
besluttet at etablere et formaliseret samarbejdsforum, NACC (North Atlantic Co-operation Council), som blev 
udbygget til det forum, der populært kom til at hedde PfP-samarbejdet (Partnership for Peace). Formålet var 
bl.a. at skabe større gennemskuelighed i forsvarsplanlægningen, sikre demokratisk kontrol med forsvaret, 
tilvejebringe kapacitet til fredsstøttende operationer m.v. samt til (landene imellem) at skabe større ensartet-
hed i planlægning og uddannelse med henblik på at kunne samarbejde ved internationale indsættelser. I alt 
27 europæiske lande tilsluttede sig PfP. 
Erfaringerne fra den første Golfkrig (1990-91) blev analyseret grundigt, også i Danmark, og på grund af de 
økonomiske implikationer ved at udnytte de teknologiske fremskridt, var overvejelserne primært koncentreret 
om de fremtidige materielanskaffelser. 
 
Personel 
Hærens krigsstyrke blev reduceret til 60.000 mand, mens fredsstyrken blev planlagt reduceret til i alt 35.210 
personer (4.135 officerer, 13.000 stampersonel, 9.035 værnepligtige og 9.040 civile) (i 1994). 
Den første samlede tjenestetid for værnepligtige i hæren blev generelt reduceret med en måned, så tjene-
stetiden for værnepligtige blev 4-12 måneder for menige og 17-24 måneder for befalingsmænd. 
Der var dog nogen forskel: Tjenestetiden ved kamptropperne blev generelt ti måneder, men 12 måneder ved 
Den Kongelige Livgarde og Gardehusarregimentets Hesteskorte og 11 måneder ved opklaringsenheder. I 
ingeniørtropperne blev tjenestetiden ti måneder, ved artilleriets selvkørende haubitsbatterier og stabsbatteri-
er ni måneder, mens øvrige – hvilket også omfattede faglige enheder m.v. ved ovennævnte – kunne nøjes 
med otte måneders tjeneste. 
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For søværnet og flyvevåbnet blev værnepligtstiden fastsat til fra fire til ni måneder afhængigt af speciale. 
Det blev fastsat, at alt fast personel havde pligt til at forrette tjeneste i udlandet ved udsendelse i bl.a. freds-
støttende operationer. Allerede ansat personel kunne dog melde fra inden for en frist på et år, mens dette 
ikke var muligt ved nyansættelser. Værnepligtige kunne fortsat melde fra til denne form for tjeneste. 
 
Materiel 
De væsentligste ændringer for hærens vedkommende var, at 36 stk. Centurion kampvogne blev udfaset i 
medfør af CFE-aftalen, og projektet om modificering af de resterende 70 stk. Centurion kampvognes ildkraft 
og mobilitet blev annulleret. Det blev besluttet at anskaffe 14 brugte bjærgningsvogne og 10 brugte brovogne 
(alle af Leopard-typen) til et samlet beløb på ca. 229 mio. kr. Udskiftning af 70 stk. Centurion kampvogne 
med et antal Leopard kampvogne skulle undersøges nærmere, mens udskiftning af hærens pansernærbe-
kæmpelsesvåben blev indledt. 
Til FN-styrkerne på Balkan blev det besluttet at anskaffe lejrudstyr til ca. 900 mand, satellitkommunikations-
udstyr, radiomateriel, fragmentationsveste, ekstra pansring til 60 pansrede mandskabsvogne, mørkekamps- 
og overvågningsudstyr (bl.a. lysforstærkningskikkerter og termisk observationsudstyr) samt forskelligt trans-
portmateriel. 
I søværnet havde Standard Flex-300 projektet gjort det muligt at erstatte 22 stk. forældede 25-35 år gamle 
fartøjer ved fortsat investering i StandardFlex-300 projektet. 
For flyvevåbnets vedkommende blev det besluttet gradvis at udfase Draken-flyene, mens F-16 flyene skulle 
opretholdes, hvilket krævede anskaffelse af et mindre antal erstatningsfly. Det blev endvidere besluttet, at 
man skulle indlede deltagelsen i den videre udvikling af dette fly. 
Til hjemmeværnet blev det besluttet at indlede anskaffelse af nyt oppakningssystem, og endvidere skulle der 
påbegyndes erstatningsanskaffelse af pansernærbekæmpelsesvåben. Anskaffelse af kuttere skulle fortsæt-
tes. 
 
Økonomi 
Forsvarsbudgettet for 1993 og 1994 skulle baseres på regeringens forslag til finanslov for 1993 og budget-
overslaget for 1994. Indregnet tidligere besparelser fra 1992 (ca. 170 mio. kr. årligt) og reduktioner som følge 
af strukturtilpasninger m.v., jf. det nye forlig (676 mio. kr. i 1993 og med 1.237 mio. kr. i 1994), betød det, at 
både forbruget i 1993 og finanslovstallet for 1994 blev fastsat til ca. 16,5 mia. kr. 
Det blev også besluttet, at der fra 1994 skulle etableres en pulje til finansiering af internationale aktiviteter. 
 
 

Organisation og kapaciteter 
 

National kommandostruktur 
 
De omfattende ændringer, der blev iværksat i begyndelsen af 1991, var fortsat under implementering. 
 

Hæren 
 
Reduktioner  
De reduktioner og ændringer af hærens struktur, der blev besluttet ved indgåelse af aftalen af marts 1989, 
skulle afsluttes, og hærens krigsstyrke skulle reduceres fra ca. 72.000 til ca. 60.000 mand inkl. den internati-
onale enhed, som omtales senere i kapitlet. 
Reduktionerne skulle omfatte nedlæggelse af et antal enheder, bl.a. 2. Sjællandske Brigade, 1. Sjællandske 
Kampgruppe, 4. Kampgruppe og et stort antal mindre enheder af forskellig art. 
Hærens Materiel- og Færdselsskole skulle flyttes eller nedlægges, evt. med fordeling af skolens aktiviteter til 
andre myndigheder. Hermed kunne Avedørelejren frigøres og efterfølgende afhændes. Endvidere skulle der 
nedsættes en arbejdsgruppe, som skulle fremsætte forslag til evt. sammenlægning af ingeniør- og trænregi-
menterne. I modsætning hertil skulle hjemmeværnets karakter og virke fastholdes uændret, og skulle fortsat 
kunne modtage, udruste og uddanne alle egnede, som søgte medlemskab. 
De omfattende reduktioner af hærens kapaciteter kan opsummeres således: 
 
Nedlæggelse af større enheder. 
• Hele 2. sjællandske Brigade med samtlige underenheder. 
• 1. sjællandske Kampgruppe med fire stabsunderafdelinger, ti infanteriunderafdelinger og tre lette haubits-

batterier. 
• 4. Kampgruppe med fire stabsunderafdelinger, seks infanteriunderafdelinger, en panserjagereskadron og 

tre haubitsbatterier. 
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Nedlæggelser ved Jyske Division og de jysk-fynske militærregioner. 
• En motoriseret infanteribataljon ved Jyske Division. 
• En stabseskadron ved panserbataljonen ved Jyske Division. 
• Et infanterikompagni ved panserbataljonen ved Jyske Division. 
• Et let haubitsbatteri ved Militærregion III samt et infanterikompagni ved II Infanteribataljon ved Militærregi-

on III. (Resten af bataljonen blev overført til Militærregion IV). 
 
Nedlæggelse af lokalforsvarsenheder i de sjællandske regioner. 
• En infanteribataljon ved Militærregion VII. 
• Et ingeniørkompagni ved Militærregion V. 
 
Derudover skulle organisationen af regionsstabskompagnierne ved Militærregion V og VI justeres og de 
regionalfaglige enheder reduceres. 
 
Nedlæggelser og andre ændringer med relation til den faglige tjeneste omfattede: 

• 1. Sikringskompagni (ved Jyske Parkområde), 2. Sikringskompagni (ved Pladskommandantskab Hjør-
ring), 3. og 4. Sikringskompagni (ved Sjællandske Parkområde), et arbejds- og sikringskompagni ved 
Hærens Operative Kommando, ni bevogtningskompagnier ved NATO-depoter under Hærens Operative 
Kommando, en transportbataljon ved Østre Landkommando, sikringsenheder ved Særlig Støtteenhed 
(Host Nation Support Unit) ved Østre Landkommando, tankfarmkompagniet ved Hærens Operative 
Kommando og en tankfarmdeling ved Østre Landkommando samt tre feltlazaretter (to ved Østre Land-
kommando og et ved Militærregion VII). 

 Alle ovennævnte enheder skulle nedlægges. 
• Der skulle endvidere ske ændringer af Hærens Materielkommandos (også parkområdernes) organisation 

(bl.a. skulle Hærens Forsyningstjeneste og Hærens Tekniske Tjeneste nedlægges i krigstid), mens den 
logistiske støttestruktur ved Østre Landkommandos trænbataljoner skulle gennemgå organisatoriske til-
pasninger. 

 
Nedlæggelser af førings- og personelfaglige enheder: 
• 6. Telegrafbataljon ved BALTAP. 
• Afhøringscenteret ved Østre Landkommando. 
• Krigsfangelejr E ved Militærregion VI samt krigsfangelejrene 1303 og 1304 ved Militærregion I. 
• Gennemgangslejr 1352 ved Militærregion III og gennemgangslejren ved Militærregion IV. 
• Effektdepoterne ved Hærens Operative Kommando og Østre Landkommando. 
 
Væsentligste materielmæssige tilpasninger: 
• 106 mm dysekanonsektioner skulle konverteres til pansrede maskinkanonsektioner ved 

infanterikompagnier. 
• Overvågningsenheder skulle konverteres til spejderenheder. 
• Tre infanteridelinger ved sjællandske kampgrupper skulle reorganiseres til to luftværnsmaskingeværdelin-

ger. 
• Hidtidige luftværnsenheder skulle konverteres til to luftværnsmissilafdelinger og et luftværnsmissilbatteri. 
• Alle lette artilleriafdelinger skulle organiseres ens. 
 
Den samlede reduktion i hærens krigsstyrke udgjorde 16.500 mand, men samtidig oprettedes den internati-
onale enhed (4.500 mand), hvorefter krigsstyrken ved udgangen af 1996 var planlagt at skulle udgøre 
60.000 mand. 
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Freds- og krigsstruktur 

 
Freds- og krigsstruktur 
 
Ovenstående skitse giver et indtryk af hærens organisation midt i 1990’erne. Den er udarbejdet af Faggruppe Krigshistorie og Stats-
kundskab ved Hærens Officersskole. Opregning af freds- og krigsstruktur medtages ikke i dette kapitel, da implementering af forsvars-
ordning 1993- 94 var beregnet at vare op til to år efter ordningens udløb. 
 
 

Øvrige værn m.v. 
 
Ud over det allerede nævnte fortsatte rationaliseringsbestræbelserne også ved de to øvrige værn. For sø-
værnets vedkommende drejede dette sig – ud over afslutningen af udflytningen fra Holmen – om fjernbetje-
ning af flåderadiosystemet og reduktion af driftsudgifterne i forbindelse med Auderødlejren med henblik på 
evt. senere afhændelse. En arbejdsgruppe skulle ud over dette overveje evt. nedlæggelse af Langelands-
fortet. 
 

Overvejelser om forsvarets fremtid 
 
Forsvarsministerens Rådgivnings- og Analysegruppe blev anmodet om i forligsperioden at gennemføre en 
række analyser af forsvarets overordnede struktur og opgaver samt gennemføre en række specialanalyser, 
herunder de sandsynlige, fremtidige konflikttyper og de deraf afledte konsekvenser for anvendelse af militæ-
re magtmidler. 
Blandt de forskellige analyseopgaver skal i denne forbindelse fremhæves, at man ønskede en særlig analy-
se af ændringerne i forhold til det tidligere trusselsbillede og de heraf afledte opgaver for dansk forsvar i 
Danmarks nærområde, bl.a. forsvaret af Slesvig-Holsten og Østersøen. I lyset af det ændrede trusselsbillede 
skulle udarbejdes en prioritering af forsvarets opgaver samt konkrete forslag til omstrukturering af forsvaret. 
Som antydet fik analysegruppen også mange andre opgaver, f.eks. en række specialanalyser inden for om-
råderne våbenkontrol, informationssystemernes udvikling til det globale niveau, simulation samt antiubåds-
våben til Standard Flex-300 enheder. 
 
Ud over ovennævnte skulle der – sammen med de berørte myndigheder – gennemføres en vurdering af 
mulighederne og forudsætningerne for at styrke samspillet mellem forsvarets tre værn, hjemmeværnet og 
civilforsvaret m.fl. i forbindelse med anvendelse i mere civilt prægede opgaver som f.eks. deltagelse i inter-
nationale humanitære opgaver.  

Forsvarskommandoen

Chefen for forsvarets operative styrker

Hærens Operative Kommando

Hærens materielkommando

Jyske division Militærregion VII Østre 
Landkommando Militær region I-IV Jyske kampgruppe 4. kampgruppe Jægerkorpset

1. Jyske brigade

2. Jyske brigade

3. Jyske brigade

1. Sjællandske brigade

2. Sjællandske brigade

Militærregion V

Militærregion VI

1. Sjællandske kampgruppe

2. Sjællandske kampgruppe

3. Sjællandske kampgruppe



 91

 
 

Internationalt engagement 
 
På grund af det tiltagende samarbejde mellem de europæiske lande, er der i det efterfølgende ikke skelnet 
systematisk mellem, om en indsættelse skete på foranledning af FN eller andre organisationer. 
 
Den Danske Internationale Brigade 
I perioden 1993-94 påbegyndtes opstilling af en dansk, international enhed med det formål at etablere en 
organisatorisk, uddannelsesmæssig og beredskabsmæssig fleksibel dansk hærenhed af brigadestørrelse, 
som samlet – eller gennem indsættelse af en eller flere situationsbestemt sammensatte underenheder – blev 
i stand til at løse et bredt spektrum af internationale opgaver varierende fra fredsbevarende eller humanitære 
operationer til egentlige kampopgaver. Brigaden blev officielt oprettet 1. juli 1994. 
Brigaden skulle samtidig, fra og med udgangen af 1995, kunne opstilles som en brigade til rådighed for 
NATO, primært for alliancens Hurtige Reaktionsstyrker, ligesom den skulle kunne deltage i det nationale 
forsvar. Dens personelstyrke påregnedes at blive i størrelsesordenen ca. 4.500 mand, hvoraf linie- og stam-
personellet var påregnet at udgøre knap 20%, så den hovedsageligt blev opstillet med hjemsendt personel 
på rådighedskontrakter. 
 
Andre reaktionsstyrkebidrag 
Ud over bidrag fra den internationale enhed, skulle hæren bidrage til de Umiddelbare Reaktionsstyrker med 
en let opklaringsenhed, samt til de Hurtige Reaktionsstyrker med et elektronisk opklaringskompagni og op-
klaringspatruljer fra Jægerkorpset. 
Søværnet bidrog med en korvet og en ubåd til de Umiddelbare Reaktionsstyrker, mens der – ud over de 
samme to fartøjer – indgik to minerydningsfartøjer i de Hurtige Reaktionsstyrker. Derudover deltog et-to in-
spektionsskibe og en-to inspektionskuttere i SACLANT’s Hurtige Reaktionsstyrker ved indsættelse i operati-
onsområder omkring Grønland og Færøerne. 
Flyvevåbnet bidrog til begge reaktionsstyrker med 8-12 stk. F-16 fly. 
 
Fredsstøttende indsættelser 
Både i 1993 og 1994 var det det tidligere Jugoslavien, der fortsat krævede flest danske soldaters medvirken: 
Afgivelsen til UNPROFOR (United Nations Protection Force in former Yugoslavia) voksede fra ca. 1060 i 
1993 til ca. 1250 mand i 1994. I denne periode oplevede man også samarbejde mellem skandinaviske 
lande, bl.a. i bataljonen NORDBAT 2 i Safe Area Tuzla. Geografisk var dansk indsættelse synlig i meget 
store dele af det tidligere Jugoslavien. 
Følgende indsættelser i observatørmissioner, der har været omtalt i tidligere kapitler, fortsatte i 1994: UNI-
KOM, UNGCI, UNTSO og UNMOGIP. Missionerne UNOMIG (United Nations Mission in Georgia) og UN-
MOT (United Nations Mission of Observers to Tadjikistan) blev først indledt i 1993, henholdsvis 1994. 
Danmarks deltagelse i UNFICYP (United Nations Force in Cyprus), som var begyndt i 1964 sluttede som 
tidligere nævnt i 1994. 
 
Østsamarbejde 
Danmark indledte efter murens fald i 1989 et intensivt arbejde for at øge samarbejdet med (især) de baltiske 
lande og Polen. Der var tale om både uddannelse, øvelsessamarbejde, hjælp til opbygning af landenes nye 
nationale hærstyrker og i et vist omfang tillige materielstøtte. 
 
 
 
Andre fredsstøttende aktiviteter 
Med underskrivelsen af CFE-traktaten blev der markeret en historisk aftale i den europæiske forsvars- og 
sikkerhedspolitik. Treaty on Conventional Armed Forces in Europe gik ud på at gennemføre en afbalanceret 
og kontrolleret nedrustning på begge sider af ”jerntæppet” med det formål at reducere antallet af offensive 
våben i respektive hærstyrker og luftvåben. Geografisk var aftalen begrænset til området fra Ural til Atlanter-
havet, og den omfattede som antydet ikke de to blokkes flåder. 
Traktaten angav detaljeret, hvordan man skulle: 
• Notificere (oplyse detaljer om art, antal og placering) for de våben, der var udpeget som offensive, altså 

kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kampfly og kamphelikoptere. 
• Inspicere (fastslå art og antal af våben på de oplyste lokaliteter) og verificere (sammenholde det iagttage-

de med de notificerede oplysninger). 
• Destruere overskydende materiel i forhold til det i traktaten fastsatte samt kontrollere ødelæggelsen. 
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Fra forhandlingerne mellem NATO og Warszawapagten begyndte i marts 1989, over underskrivelsen af 
traktaten i november 1990, gennemførelse af uddannelse af det personel, der skulle gennemføre inspektio-
nerne (bl.a. ved gennemførelse af prøveinspektioner på begge sider af ”jerntæppet”) og af de tjenesteste-
der, der skulle kunne modtage inspektionshold blev gennemført en langvarig proces, der først et par år se-
nere muliggjorde formelle inspektioner efter den endelige undertegnelse af det store bestemmelseskom-
pleks i 1992. 
Et meget stort antal danske officerer og befalingsmænd blev de kommende år involveret i dette arbejde, 
enten som traktateksperter, våbeneksperter eller som tolke. De for hæren væsentligste inspektionstyper var: 
• Aktive inspektioner, hvor et dansk eller multinationalt hold inspicerede i et WAPA-etablissement. 
• Passive inspektioner, hvor et WAPA-inspektionshold gennemførte inspektion på en dansk kaserne. På 

passive inspektioner var også et tilsvarende dansk hold med som eskortehold, ligesom personel på den 
danske facilitet, der skulle inspiceres, deltog i en mængde praktiske arbejder. 

• Reduktionsinspektioner, hvor inspektionshold overvågede tilintetgørelse af materiel. 
 
Som nævnt startede inspektionsarbejdet som prøveinspektioner i 1990. Regnes disse med, har Danmark 
fra 1990 til 2002 deltaget i 45 passive (altså i Danmark) CFE- og reduktionsinspektioner samt i 70 aktive 
inspektioner i WAPA-lande. Derudover har danske inspektører deltaget næsten 300 gange i andre landes 
inspektionshold som gæsteinspektører. 
Sideløbende blev der – især i første halvdel af 1990’erne – i OSCE (Organization for Security and Co-op-
eration in Europe) regi gennemført et stort antal møder og andre aktiviteter for at udvikle tillidsforholdet 
mellem de tidligere modstandere. 

 
 
Kilder og baggrundsmateriale: 
- Forsvarslovene m.v. 1993. (Forsvarsministeriet ISBN 87-601-4509-9). Indeholder bl.a.: 
- Lov nr. 909 af 8. december 1993 om forsvarets formål, opgaver og organisation. 
- Lov af 8. december 1993 om ændring af lov om forsvarets personel, lov om hjemmeværnet m.v. 
- Folketingsbeslutning nr. B 1 af 25. november 1993 om etablering af en dansk international brigade. 
- Kundgørelse for Forsvaret B. 2-1 af 14. december 1993 (Forsvarets inddeling m.v.) 
- Lov om forsvarets personel. (Lovbekendtgørelse nr. 104 af 7. februar 1994). 
- Lovbekendtgørelse nr. 164 af 8. marts 1994. (Lov om hjemmeværnet). 
- Aftale om forsvarets ordning 1993-1994. (FOV Nyhedsbrev). 
- S.C. Volden (ed.): Skole i 50 år – Fra hemmelig til international. (Forsvarsakademiet 2004). 
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Kapitel 14 
Aftale om forsvarets ordning 1995 – 1999 

 
 

Baggrund 
 
I forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 1996 blev der indgået en aftale om forsvarets økonomi og 
virke de kommende år. Den officielle betegnelse på dette forlig, der blev indgået mellem Socialdemokratiet, 
Det Radikale Venstre, Centrum-Demokraterne og Det Konservative Folkeparti, var: ”Aftale af 8. december 
1995 om forsvarets ordning 1995-1999”. Venstre tilsluttede sig aftalen i foråret 1996. 
Forligsaftalen af 8. december 1995 fastsatte, at der skulle nedsættes en kommission, der skulle overveje, 
om det i den netop vedtagne lov om forsvarets formål, opgaver og organisation var hensigtsmæssigt set i 
lyset af den sikkerhedspolitiske udvikling. Kommissionens arbejde skulle afsluttes inden udgangen af 1998. 
 
Politiske forhold 
Også i forbindelse med dette forlig var det strukturtilpasningerne, der gav størst indenrigspolitisk turbulens – 
både i civile og militære kredse. De mange ændringer omtales nedenfor. 
Med det nye forsvarsforlig blev Danmarks rolle på den internationale arena yderligere understreget, og ved 
at overføre midler fra nationale anlæg og bemandinger blev det lettere økonomisk at tilgodese de politiske 
ønsker om at deltage i – og dermed støtte – de aktiviteter, som blev initieret af FN, OSCE og NATO med 
henblik på at opretholde så fredelige forhold som muligt i de lande, hvis interne forhold kunne udvikle sig til 
trusler mod den regionale stabilitet og dermed også mod danske interesser. 
Det var således den politiske hensigt, at de forskellige former for samarbejde med de central- og østeuro-
pæiske lande skulle udbygges yderligere. 
 
Doktriner 
På NATO-udenrigsministermødet i Sintra den 29. maj 1997 blev der truffet beslutning om yderligere styr-
kelse af PfP-samarbejdet, ligesom en rapport udarbejdet af Senior Level Group (SLG) on Partnership for 
Peace (PfP) Enhancement vedrørende det styrkede PfP blev vedtaget. Med vedtagelsen blev der ivœrksat 
en lang rœkke af initiativer, alle med det mål at udvide PfP-samarbejdet til at omfatte hele spektret af ikke-
artikel 5 opgaver. 
Formålet med styrkelsen af PfP er således, at: 
• Styrke partnernes deltagelse i den politiske konsultationsproces, 
• operationalisere PfP og 
• involvere partnerne i større omfang i PfP-samarbejdets planlœgnings- og beslutningsproces. 
 
Initiativerne i det styrkede PfP kan opdeles i: Etablering af det Euro-Atlantiske Partnerskabsråd, EAPC  
(European-Atlantic Partnership Council), der skulle – som en videreførelse af NACC- og PfP- samarbejdet – 
udbygge samarbejdet på bl.a. politiske, militære og generelle områder. 
I bl.a. Danmark blev disse tanker omsat i praksis ved at udvikle et vidt forgrenet net af samarbejdsaktiviteter 
med de baltiske lande, Polen og – i mere beskedent omfang – med andre tidligere WAPA-lande. Samarbej-
det blev underbygget af et udvidet diplomatisk samarbejde i form af oprettelse af nye stillinger for ambassa-
dører og forsvarsattacheer i et antal lande, uddannelsesaktiviteter på stort set alle niveauer, ofte efter sprog-
uddannelse af personel fra de deltagende lande eller ved at yde tolkestøtte til aktiviteterne. Uddannelsesak-
tiviteterne omfattende både færdigheder, viden og uddannelse i forbindelse med overdragelse af materiel til 
opbygning af især de baltiske landes nye enheder, men også på det holdningsmæssige område blev der 
gjort en indsats, ikke mindst for at udvikle landenes evner til at kunne deltage i fredsstøttende operationer. 
 
Teknologi 
Den teknologiske udvikling i det civile samfund smittede kraftigt af på planlægningen af udviklingen i dansk 
forsvar. 
Især inden for informations- og kommunikationsområdet var man opmærksom på de nye muligheder for bl.a. 
at give den taktiske efterretningstjeneste et tiltrængt løft, og erfaringerne fra Golfkrigen begyndte at give sig 
konkrete udslag i planlægningen. Eksempelvis kan nævnes, at anskaffelse af et fjernopklaringssystem til 
hæren blev en del af forliget, ligesom der på forsvarskommandoniveau blev indledt overvejelser om at delta-
ge i et NATO-projekt (Alliance Ground Surveillance System) opbygget på grundlag af erfaringer med et ame-
rikansk system, der havde vist gode resultater under Golfkrigen. Sidstnævnte projekt løb dog ind i vanskelig-
heder på grund af rivalisering imellem amerikanske og europæiske producenter. 
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I dette forlig indgik også en aftale om, at en arbejdsgruppe skulle indgå i et kommissionsarbejde, der blandt 
andet skulle vurdere den teknologiske og økonomiske udvikling på materielområdet samt udarbejde forslag 
til større anskaffelser af materielsystemer og hovedmaterielgenstande. Konklusionerne er omtalt senere. 
 
Personel 
De ændrede krav, som forsvarets nye opgaver medførte, smittede naturligvis også af på forsvarets samlede 
personelstyrke og sammensætning: Samlet faldt personelstyrken (fredsstrukturen) fra godt 35.000 i 1994 til 
knapt 34.000 i 1999. Det var især antallet af værnepligtige og civile, der blev reduceret. Især for de civilt 
ansatte gav strukturtilpasningerne en skævt fordelt afgang af personel, men man søgte at afhjælpe 
ulemperne ved en job- og uddannelseskonsulentordning. 
Krigsstyrken skulle reduceres til 58.000 mand. 
 
Økonomi 
Rammen for Forsvarets økonomi blev ved forhandlingerne i efteråret 1995 tilført 400 mio. kr. til materielan-
skaffelser. For forligsårene blev forsvarsrammen derefter således: 1995: 15,8 mia. kr. – 1996: 15,4 mia. kr. – 
1997: 16,0 mia. kr. – 1998: 16,0 mia. kr. – 1999: 16,0 mia. kr. (Alle tallene er afrundet).  
I den økonomiske del af aftalen blev der fastsat en del detaljerede regler for afholdelse af udgifter i forbindel-
se med Forsvarets nye opgaver, ligesom der blev fastsat regler om, at indtægter ved frasalg af Forsvarets 
arealer og bygninger kunne anvendes i forbindelse med de omfattende strukturtilpasninger. Også reglerne 
for justering af rammen som følge af Forsvarets overtagelse af maritim miljøovervågning, 
forureningsbekæmpelse til søs samt isbrydningstjeneste fra andre ministerier blev specificeret. 
Til materielanskaffelser blev der for hvert af de fem år afsat godt 2 mia. kr., altså i alt knapt 11 mia. kr. for 
hele perioden. 
 
 

Organisation og kapaciteter 
 

Kommandostrukturen 
 
National kommandostruktur 
Under Forsvarskommandoen indgik Hærens Operative Kommando, Hærens Materielkommando, Søværnets 
Operative Kommando, Søværnets Materielkommando, Flyvertaktisk Kommando, Flyvematerielkommando-
en, Chefen for Forsvarets Operative Styrker, Grønlands Kommando, Færøernes Kommando, Forsvarets 
Sundhedstjeneste samt et antal selvstændige niveau III myndigheder. 
Direkte under Forsvarsministeriet fandtes Hjemmeværnskommandoen, Forsvarets Efterretningstjeneste, 
Forsvarets Auditørkorps, Forsvarets Bygningstjeneste, Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste samt 
yderligere seks myndigheder, der kun perifert påvirkede hærens aktiviteter. 
 
NATO-strukturen 
I december 1997 blev der truffet principiel beslutning om en ændring af kommandostrukturen i NATO. Im-
plementeringen forventedes at ske inden udløb af forligsperioden. Formålet med ændringen af NATO’s 
kommandostruktur var at bringe den i bedre overensstemmelse med den nye sikkerhedspolitiske situation, 
at gøre den mere fleksibel og strømlinet samt at gøre den bedre egnet til at løse NATO’s nye opgaver med 
øget vægt på bl.a. fredsstøttende og stabilitetsfremmende opgaver. Den nye kommandostruktur kom til at 
bestå af tre niveauer: Et strategisk niveau, et regionalt niveau og et subregionalt niveau. Det (tidligere) fjerde 
niveau, hvortil bl.a. hørte fire hovedkvarterer på dansk grund, COMLANDJUT, COMLANDZAELAND, COM-
NAVBALTAP og COMAIRBALTAP blev overført til styrkestrukturen under nationalt ansvar. 
Omstruktureringen fastholdt imidlertid videreførelse af COMBALTAP-funktionen som et vœrnsfœlles, multi-
nationalt NATO-hovedkvarter på tredje niveau på dansk jord (Karup).  Det blev benævnt Joint Sub-Regional 
Command NORTHEAST, og blev underlagt Regional Command North i Brunssum i Holland. 
For det andet omfattede denne omstrukturering udviklingen af den europœiske sikkerheds- og forsvarsiden-
titet ESDI (European Security and Defence Identity) inden for alliancen. Hovedtrœkkene heri blev fastlagt på 
NATO-udenrigsministermødet i Berlin i juni 1996. ESDI blev indledningsvis tilvejebragt ved at puste liv i den 
hensygnende Vestunion. Unionens hovedkvarter flyttede til Bruxelles for at udfylde rollen som NATO’s euro-
pæiske søjle og EU’s militære arm. Siden har EU oprettet egne sikkerhedspolitiske og militære organer, og 
selv overtaget ansvaret for ESDI i et ikke altid gnidningsfrit samarbejde med NATO. 
Det tredje element var etableringen af multinationale værnsfælles indsatsstyrker CJTF (Combined Joint Task 
Forces), der skulle sikre alliancens muligheder for at deltage i krisestyrings- og fredsstøttende operationer 
out of area, dvs. uden for alliancens ansvarsområde. Allerede i 1995 havde NATO under anvendelse af 
ARRC (ACE Rapid Reaction Corps) og senere af hovedkvarterer i NATO-kommandostrukturen samt andre 
korpshovedkvarterer indsat IFOR/SFOR i Bosnia-Herzegovina. Disse indsættelser gav anledning til at 
overveje behovet for at udvikle en ny type hovedkvarter til sådanne formål. 
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Overførelsen af COMLANDJUT, det dansk-tyske korpshovedkvarter i Rendsburg, til styrkestrukturen førte 
gennem et trinationalt samarbejde mellem Danmark, Tyskland og Polen til en anbefaling fra de tre forsvars-
ministre om oprettelse af et fælles dansk-tysk-polsk korps, MNC NE (Multinational Corps Northeast). De 
pegede samtidig på, at det i praksis ville være muligt at etablere korpset allerede med virkning fra 1. maj 
1999 – dvs. parallelt med Polens formelle optagelse i NATO. 
Korpset var en videreudvikling af det multinationale, militære samarbejde, som i årtier har fundet sted i 
NATO. Samtidig skulle initiativet ses i forlængelse af det forsvarsrelaterede samarbejde, som siden 1993 
havde udviklet sig mellem landene omkring Østersøen, og som omfattede både NATO- og PfP-lande. Som 
en væsentlig effekt ville korpssamarbejdet samtidig medvirke til, at Polens fulde integration i alliancens mi-
litære samarbejde kunne ske så tidligt som muligt efter den formelle optagelse i NATO. 
Danmark skulle bidrage med stabspersonel til det multinationale korpshovedkvarter samt med korpstropper 
og Danske Division. Det svarede stort set til det hidtidige danske bidrag til LANDJUT. Tyskland og Polen 
skulle på tilsvarende vis bidrage til stab og korpstropper samt med 14. (tyske) og 12. (polske) Division. Som 
værtsnation skulle Polen opstille et hovedkvarterskompagni til at forestå den daglige støtte til korpshoved-
kvarteret i Szczecin. 
Alle enheder, herunder den danske division, blev opstillet og uddannet som en del af de enkelte landes styr-
ker. Som hidtil skulle de danske enheder i fredstid være fysisk placeret i Danmark under dansk kommando, 
ligesom enhedernes organisation blev fastlagt nationalt. Trinationale øvelsesprogrammer fastlagde den fæl-
les øvelsesaktivitet, og skulle godkendes særskilt af de tre lande. Indsættelse i eventuelle operationer kunne 
kun ske efter konkret politisk stillingtagen. 
For Danmarks vedkommende ville korpset fremover udgøre rammen omkring hærens væsentligste bidrag til 
NATOs hovedforsvarsstyrker (den rolle, som hidtil var blevet udfyldt af LANDJUT). 
Korpsets krigstidsorganisation udgjorde ca. 70.000 mand, ca. 700 kampvogne, ca. 420 artilleripjecer og ca. 
650 infanterikampkøretøjer. Hertil kom luftværnsenheder og panserværnshelikoptere. 
 
 

Hæren 
 
Strukturtilpasninger 
Følgende ændringer blev besluttet som led i forliget: 
• Jyske Division ændres til Danske Division med to jyske og en sjællandsk brigade. 
• En jysk brigade nedlægges. 
• Hærens krigsstyrke ændres og reduceres i løbet af perioden til ca. 58.000 mand. 
• Sjællandske Ingeniørregiment og Jyske Ingeniørregiment sammenlægges til Ingeniørregimentet, der 

placeres på Farum Kaserne med en udskilt ingeniørbataljon placeret på Dragonkasernen i Holstebro. 
• Sjællandske Trænregiment og Jyske Trænregiment sammenlægges til Trænregimentet, der placeres på 

Hvorup Kaserne i Aalborg med en udskilt trænbataljon placeret på Farum Kaserne. 
• Kamptroppernes sergentskoler samles på Sønderborg Kaserne med navnet Hærens Sergentskole. 

Lokalkøreskolen i Sønderborg udbygges. 
• Der etableres centralkøreskole i Fredericia. 
• Hjemmeværnet overtager den sydlige del af Søgårdlejren. 
• I forbindelse med justering af Hærens Materielkommandos organisation nedlægges Forsyningsdepotom-

råde Sydjylland og den nordlige del af Søgårdlejren søges afhændet. 
• Centralkøreskolen i Odense nedlægges.  
• Musikkorps Fyn nedlægges. 
• Militærregion IV placeres i nybyggeri på Højstrup Øvelsesplads. 
• Odense Kaserne og dele af Højstrup Øvelsesplads søges afhændet.  
• Randers Kaserne søges afhændet. 
 
Fredsstrukturen 
Under Forsvarskommandoen hørte Chefen for Forsvarets Operative Styrker og hæren, mens Hjemme-
værnskommandoen, Forsvarets Efterretningstjeneste m.fl. var direkte underlagt Forsvarsministeriet. 
 
Hæren bestod af Hærens Operative Kommando og Hærens Materielkommando. 
Følgende var underlagt Hærens Operative Kommando: 

• Divisioner o.l.: 
 Danske Division (med 1. og 2. Jyske Brigade samt 1. Sjællandske Brigade). Endvidere Østre 

Landkommando (med Den Danske Internationale Brigade samt 2. og 3. Sjællandske Kampgruppe). 
• Jyske Kampgruppe. 
• Militærregionerne I, II, III og IV (alle vest for Storebælt) samt (øst for Storebælt) V, VI (chefen tillige 

Kommandant i København) og VII (chefen tillige Kommandant på Bornholm). 
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• Regimenterne, der omfattede 
• Den Kongelige Livgarde (tillige 3. Sjællandske Kampgruppe), 
• Danske Livregiment,  
• Slesvigske Fodregiment (tillige Militærregion III), 
• Prinsens Livregiment (tillige Militærregion II), 
• Sjællandske Livregiment (tillige Militærregion V), 
• Dronningens Livregiment (tillige Militærregion I), 
• Bornholms Væren (tillige Militærregion VII),  
• Jydske Dragonregiment (tillige Jyske Kampgruppe),  
• Gardehusarregimentet (tillige 2. Sjællandske Kampgruppe), 
• Kongens Artilleriregiment (tillige Landkommandoartilleristab) 
• Nørrejyske Artilleriregiment (tillige Jyske Divisionsartilleri), 
• Sønderjyske Artilleriregiment (tillige Militærdistrikt Vestjylland), 
• Jyske Ingeniørregiment (1), 
• Sjællandske Ingeniørregiment (tillige Landkommandoingeniørstab) (1), 
• Telegrafregimentet, 
• Jyske Trænregiment (2) og 
• Sjællandske Trænregiment (tillige Militærdistrikt Nordsjælland) (2).  

 
• Skoler omfattende 

• Hærens Kampskole (chefen tillige Tjenestegrensinspektør for Kamptropperne), 
• Hærens Artilleriskole (chefen tillige Tjenestegrensinspektør for Artilleriet), 
• Hærens Ingeniør- og ABC-skole (chefen tillige Tjenestegrensinspektør for Ingeniørtjeneste), 
• Hærens Signalskole (chefen tillige Tjenestegrensinspektør for Signaltjeneste), 
• Hærens Træn- og Militærpolitiskole (chefen tillige Tjenestegrensinspektør for Faglig Tjeneste), 
• Sergentskolen i Sønderborg (3), 
• Sergentskolen på Fyn (tillige Militærregion IV) (4), 
• Hærens Specialskole samt 
• Hærens Officersskole. 

 
• Andre myndigheder omfattende 

• Jægerkorpset, 
• Hærens Flyvetjeneste og 
• FN-Afdelingen. 

 
Hærens Materielkommando omfattede følgende myndigheder: 

• Hærens Forsyningstjeneste, 
• Hærens Tekniske Tjeneste, 
• Jyske Parkområde, 
• Sjællandske Parkområde, 
• Hærens Hovedværksted og 
• Ammunitionsarsenalet.  

 
Bemærkninger: 
(1) Sammenlægges til Ingeniørregimentet (tillige Militærdistrikt Nordsjælland) 1. september 1997. 
(2) Sammenlægges til Trænregimentet 10. maj 1997. 
(3) Ændrer betegnelse til Hærens Sergentskole medio 1997. 
(4). Sammenlægges med Hærens Sergentskole medio 1998.    
 
Krigsorganisation 
Se Tillæg 1. 
 
Materiel 
På kampvognsområdet blev det besluttet at udfase de sidste Centurion kampvogne, og et antal af de lette 
M/41 kampvogne skulle udskiftes med Leopard 1A5 kampvogne. Ved udløbet af den tredje CFE-reduktions-
periode i slutningen af 1995 var der i Danmark blevet reduceret (destrueret) i alt 146 kampvogne.  
Der skulle iværksættes anskaffelse af ca. 50 brugte kampvogne af typen Leopard 2 samt ca. 20 pansrede 
mandskabsvogne (hjul) til Den Danske Internationale Brigade. Til samme enhed skulle anskaffes special- og 
transportkøretøjer, natobservationsudstyr, sanitetsmateriel og supplerende kommunikationsudstyr. Det blev 
endvidere besluttet at påbegynde renovering og teknisk forbedring af brigadens pansrede mandskabsvogne. 
Forliget omfattede i øvrigt følgende primære materielanskaffelser til hæren fordelt over alle fem forligsår: 
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• Raketkastere til Danske Division og Østre Landkommando. 
• Ammunition til feltartilleriet inkl. til raketkastere. 
• Artilleripejleradarer. 
• EDB-udstyr til kommandostationer. 
• System til fjernopklaring (UAV). 
• Panserværnsammunition. 
• Minerydningsmateriel. 
• Enkeltmandsudrustning. 
• Natobservationsudstyr. 
• Modifikation og anskaffelse af pansrede mandskabsvogne. 
• Kampvogssimulator. 
Ovennævnte materiel blev planlagt anskaffet over et eller to år, mens de omfattende anskaffelser til Den 
Danske Internationale Brigade (i alt for godt 1,3 mia. kr.) var fordelt over alle fem år. 
 
 

Øvrige værn m.v. 
 
Hjemmeværnet 
Hidtidige opgaver skulle videreføres og fortsat udbygges i overensstemmelse med rapporten om Hjemme-
værnets fremtidige virke. 
Hjemmeværnscenter III skulle samles og placeres i Søgårdlejrens sydlige del, og Hjemmeværnsregion III’s 
administrationsfaciliteter i Haderslev skulle afhændes. 
Hjemmeværnscenter IV’s stab, Hjemmeværnsdistrikt 43 Østfyn og Lavvarslingsdistrikt Odense skulle indpla-
ceres på Højstrup Øvelsesplads. 
 
Søværnet 
Willemoes-klassen blev opretholdt med fire skibe operative og seks på varierende beredskab. Til Standard 
Flex blev der anskaffet to minerydnings-, seks kamp-, fire antiubåds- og to forureningsbekæmpelsesmoduler. 
Det blev besluttet at modernisere missilluftforsvaret på tre korvetter (Niels Juel-klassen) samt at levetidsfor-
længe Lynx helikopterne. 
Ved udgangen af 1999 bestod flåden herefter af tre korvetter (Niels Juel-klassen), 14 Standard Flex 300 
fartøjer, ti torpedobåde af Willemoes-klassen, fem undervandsbåde (to af Narhvalen- og tre af Kobben-klas-
sen), seks minelæggere, fire inspektionsskibe, tre inspektionskuttere, ni orlogskuttere, isbrydere, miljøfartøjer 
samt et antal småfartøjer og både. 
 
Flyvevåbnet 
Det blev besluttet at nedlægge flyvestationerne Tirstrup og Vandel som deployeringsflyvepladser, mens Hæ-
rens Flyvetjeneste skulle forblive på Vandel. Det blev besluttet at indkøbe 4 stk. F-16 fly, der skulle opdate-
res til dansk standard. 
I 1996 blev L/60 kanonsystemet udfaset og L/70 kanonsystemer deaktiveret i fredstid. I stedet blev der op-
stillet en uddannelseseskadrille udrustet med STINGER luftværnsraketter som afløser for kanonluftforsvaret. 
Ansvaret for opstilling af flyvevåbnets STINGER-enheder blev overført til Luftværnsgruppen og indarbejdet i 
det omfattende Danish Enhanched HAWK system. 
 
 

Internationalt engagement 
 
I overensstemmelse med den nye NATO-koncept af 1991 og formålet med dansk forsvar som vedtaget i de 
aftaler om forsvarets ordning (forsvarsforlig) de seneste ti år, har dansk deltagelse i FN- og NATO-operatio-
ner samt andre fredsstøttende indsættelser – set i forhold til årene under den kolde krig – været meget om-
fattende i 1990’erne. 
 
Selvom de to andre værn samt politiet, beredskabskorpset og andre har deltaget i mange indsættelser, er 
der i dette afsnit kun opregnet indsættelser, som hæren har deltaget i, dels fordi hæren har afgivet langt det 
største antal personer til disse operationer, dels fordi dette skrift primært omhandler hærens forhold. 
Som nævnt, har manddageforbruget til fredsstøttende aktiviteter været stigende i perioden efter den kolde 
krig. Fra 1989-1991 lå tallet på ca. 400, men fra 1992 og frem har det ligget på mellem ca. 1000 og ca. 1500. 
Dertil kommer det ganske omfattende forbrug af personel og økonomiske ressourcer, der blev anvendt i 
forbindelse med østsamarbejdet (støtte til uddannelse og opbygning af de væbnede styrker i de baltiske 
lande, Polen og andre PfP-lande). 
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Af særligt manddagekrævende operationer i slutningen af 1990’erne tiltrækker især operationerne på Balkan 
sig opmærksomhed: 
• UNPROFOR’s mandat udløb i 1995. I stedet blev UNPF (United Nations Protection Force) oprettet med 

tre underlagte kommandoer: UNCRO (United Nations Confidence Restoration Force) i Kroatien, UN-
PROFOR (United Nations Protection Force) i Bosnien-Hercegovina samt UNPREDEP (United Nations 
Preventive Deployment Force) i Makedonien. Danmark var fra starten involveret i alle tre indsættelser, 
men forholdene ændrede sig hurtigt: UNCRO blev reduceret i efteråret 1995, mens UNPROFOR’s opera-
tioner blev indstillet i slutningen af 1995 (ansvaret overført til NATO i form af IFOR og SFOR). I Makedo-
nien bidrog Danmark med en opklaringsenhed. 

• IFOR (Implementation Force) overtog i slutningen af 1995 ansvaret for sikring af, at Dayton-fredsaftalen 
blev ført ud i livet i Bosnien-Hercegovina. Den danske styrke (ca. 800 mand) indgik i den såkaldte 
NORDPOLBRIG, en brigade, der blev indsat i den nordlige del af Bosnien-Hercegovina omkring byen 
Doboj under en amerikansk division. Ud over danske styrker bestod brigaden af styrker fra Polen, de bal-
tiske samt de nordiske lande. Styrken var kun indsat fra sommeren 1995 til udgangen af 1996. I alt 1212 
danskere nåede at forrette tjeneste i denne periode. 

• SFOR (Stabilization Force) overtog 20. december 1996 officielt ansvaret for NATO’s operation i Bosnien 
fra implementeringsstyrken IFOR. Den endelige justering af troppekontingenter og ansvarsområder var 
dog først afsluttet den 1. februar 1997. SFOR bestod af i alt ca. 35.000 soldater, der kommer fra alle 
NATO-lande og fra 20 lande uden for NATO, herunder Rusland. Det danske bidrag var ca. 750 mand. 

• I Albanien førte urolighederne i foråret 1997 til oprettelse af en italiensk ledet, multinational styrke med 
betegnelsen FMP (Forza Multinationale Protectione) med dansk bidrag i Operation ALBA. Opgaven vare-
de et par måneder. I UNPREDEP (United Nations Preventive Deployment Force in the Former Yugoslav 
Republic of Macadonia), hvor der indledningsvis kun indgik få danske officerer, havde fra slutningen af 
1994 yderligere ca. 40 personer i den multinationale bataljon NORDBAT 1 og fra slutningen af 1998 en 
hel underafdeling på ca. 100 mand. 

• KFOR (Kosovo Force): Den danske bataljon (ca. 875 mand) blev deployeret til Kosovo i juli-august 1999. 
(KFOR omtales i DEL III, kapitel 17). 

 
På Balkan deltog danskere i observatøropgaver o.l. (perioden 1992-2002) med i alt 143 mand i opgaver 
under UNPROFOR, UNPREDEP (United Nations Preventive Deployment Force), UNTATES (United Nations 
Transitional Administration for Eastern Slavonia), UNMOP (United Nations Mission of Observers in Prevla-
ka), UNCRO (United Nations Confidence Restoration Operation) samt fra 1999 i UNMIK (United Nations 
Interim Administration Mission in Kosovo). 
I Asien har danskere deltaget i følgende observatørindsættelser med 19-53 deltagere: UNOMIG (United 
Nations Observer Mission in Georgia) fra 1993, UNMOT (United Nations Mission of Observers in Tajikistan) 
fra 1994-2000 og UNMISET (United Nations Mission of Support in East Timor) fra 1999. Af mindre mand-
skabskrævende operationer skal nævnes deltagelsen i UNGCI (United Nations Guard Corps in Iraq). 
 
Ud over ovennævnte har forberedelse (i 1998) til deltagelse med et styrkebidrag på 115 mand (incl. ti obser-
vatører) til den senere aflyste operation MINURSO (Mission des Nation Unies pour l’organisation un référen-
dum au Sahara Occidental), hvor arabiskuddannede sprogofficerer og det regiment, der skulle afgive styr-
kerne, ydede en arbejdskrævende indsats. 
 
Betydningen af, at FN kunne disponere over en styrke til udsendelse uden alt for langvarige internationale 
forhandlinger, blev i løbet af første halvdel af 1990’erne stadig tydeligere. Danmark havde i 1995 tilmeldt et 
hovedkvarterskompagni til UN Stand-By Arrangements System, en organisation, der dog ikke tilfredsstillede 
ønsket om en hurtig reaktionsevne. Fra dansk side blev der i sommeren 1995 – foranlediget af en udtalelse 
fra FN’s sikkerhedsråd – fremsat forslag om etablering af en multinational brigade på højt beredskab. Initiati-
vet førte ultimo 1996 til beslutningen om at fortsætte arbejdet med at oprette SHIRBRIG (UN Stand-By For-
ces High Readiness Brigade) med det sigte, at brigaden skulle være operativ fra 1999. Ud over Danmark 
underskrev Canada, Holland, Norge, Sverige, Polen og Østrig en aftale, der indebar, at styrken skulle have 
hovedkvarter i Danmark og indledningsvis en dansk brigadegeneral som chef. 
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Ovenstående figur viser hærens aktuelle indsættelser i internationale opgaver medio 1998. 
(Kilde: Rapporten Fremtidens Forsvar, side 199). 
 
Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver har – ud over ovennævnte – i høj grad hvilet på den tidlige-
re omtalte CFE-traktats bestemmelser om gennemførelse af reduktioner af de konventionelle, offensive hær- 
og flystyrker i Europa. Rapportering om våbenbeholdninger, deltagelse i inspektioner af beholdninger samt 
kontrol af tilintetgørelse af våben på begge sider af den gamle zonegrænse, var en opgave, der i hvert enkelt 
tilfælde krævede deltagelse af en chef (oberstniveau) for inspektionsholdet, traktateksperter (i CFE-trakta-
ten), specialister med et særdeles godt kendskab til våben ”på den anden side” (de såkaldte våbeneksper-
ter) samt – naturligvis – tolke. Da opgaverne blev udført i landene på begge sider af den tidligere zonegræn-
se og med deltagelse af repræsentanter for alle NATO- og WAPA-lande, opnåede man et godt kendskab til 
deltagerne fra de tidligere fjendelande, et kendskab, der i mange tilfælde nærmede sig tillid og venskabelige 
relationer. 
 
 
 
 
 
Kilder og baggrundsmateriale: 
- Lov nr. 909 af 8. december 1993 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. 
- Kundgørelse for Forsvaret B. 2-1 af 30. december 1996. 
- Forsvarsministerens årlige redegørelse 1995. (Forsvarsministeriet 1996). 
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Afsnit III 
Efter år 2000: Fjernt fra Danmark 

 
 

Indledning 
 
Efter år 2000 blev der stillet hidtil ukendte krav til den danske hær. Dette skyldtes primært: 
• Intensivering af grænseoverskridende, internationale terroraktiviteter. 
• Nye måder og midler til forsvar af det danske territorium, både i traditionel forstand og i relation til 

terrorbekæmpelse. 
• Nationalt fik enheder af hjemmeværnet en hidtil ukendt – meget vigtig – opgave som primært middel til at 

imødegå militære og katastrofeprægede trusler mod landets befolkning. 
• Anvendelsen af danske hærenheder var fortsat underkastet beslutning i Folketinget, men var også påvir-

ket af allierede landes ønsker og af toneangivende danske politikeres prioriteringer. 
• Hærens enheder blev i stigende grad anvendt i ressourcekrævende indsættelser fjernt fra Danmark. 
• Den traditionelle værnepligt blev forladt, idet personel til indsættelse i lokale katastrofesituationer blev 

indkaldt til en meget kortvarig uddannelse, der både skulle udgøre en nødtørftig militær uddannelse og en 
uddannelse til deltagelse i katastrofebekæmpelse. 

• Enheder, der skulle indsættes uden for landets grænser, gennemgik en supplerende militær og en 
missionsorienteret uddannelse. 

• Der blev anskaffet materiel, der kunne tilgodese deployering af militære enheder til fjerne egne samt give 
de indsatte enheder den nødvendige kampkraft og enhedernes personel en bedre personlig beskyttelse. 

• På uddannelsesområdet blev der som noget nyt stillet krav om et detaljeret kendskab til de regler og 
lokale og lokale forhold i de forskellige indsættelsesområder. 

• Der blev således stillet omfattende krav til den enkeltes uddannelse, materiel til deployering og genforsy-
ning af enhederne. 

• Kravene til planlægning og direktivgivning fra den nationale ledelse, der var ansvarlig for udsendelsen af 
enheder til opgaver i udlandet, blev ligeledes forøget. 

 
Denne del indeholder følgende kapitler: 
 

Kapitel 15. Side 103 
rsvarskommissionen 1997. 
(Beretning: Fremtidens Forsvar). 
 

           Kapitel 16. Side 105 
Status vedrørende hæren ved starten af 1999. 
 
Kapitel 17. Side 115 
Forsvarsordning 2000-2004. 
 
Kapitel 18. Side 125 
Forsvarsordning 2005-2009. 

 
Prioriteringerne blev i denne globalt orienterede periode i høj grad præget af USA og tildels af andre større 
lande i og udenfor Europa. 
Det må dog ikke glemmes, at også forhold som den materielle og menneskelige arv havde stor betydning for 
udviklingen.  Efter 2. Verdenskrig var der kun en ganske beskeden materielarv som grundlag for opbygning 
af en mandskabsmæssigt stor hær. Forholdet var omvendt omkring 2005: Til opbygning af en langt mindre 
hær havde man ganske meget, men delvis forældet materiel, samt et betragteligt antal uddannede soldater 
og officerer af reserven. Da forsvarsbudgettet var næsten uændret, blev det muligt at anskaffe tidssvarende 
materiel.  
Det største problem var rekruttering af mandskab til de omfattende, nye missioner, bl.a. fordi der undertiden 
var problemer med opbakningen til (frivillig) deltagelse i disse mere krævende operationer, ikke mindst fra 
soldaternes pårørende, og fordi en del af mandskabet blev udsendt hyppigt.   
Endvidere må man nok ikke underkende den negative effekt af, at der fra visse politikere ikke altid var den 
opbakning til indsættelserne, som personer, der satte deres liv på spil, med rette kunne have forventet. 
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Kapitel 15 
Forsvarskommissionen af 1997 
(Beretning: Fremtidens Forsvar) 

 
 

Baggrund 
 
Ved indgåelse af aftale om forsvarets ordning 1995 – 1999 af december 1993 blev det besluttet at nedsætte 
Forsvarskommissionen af 1997 med udgangspunkt i Lov af 8. december 1993 om Forsvarets formål, 
opgaver og organisation m.v. Kommissionen skulle overveje, hvilke ændringer der måtte være nødvendige 
set i lyset af den sikkerhedspolitiske udvikling. 
Ud over en trusselsvurdering skulle der bl.a. lægges vægt på den forudsætning, at Danmark fortsat skulle 
spille en aktiv rolle som medlem af FN, OSCE og NATO, og der skulle foretages en afvejning af Forsvaret af 
nærområdet i forhold til den internationale indsats. Der skulle i tilknytning til kommissionsarbejdet endvidere 
nedsættes et særligt udvalg vedrørende Forsvarets materiel, hvis rapport skulle indgå i kommissionens over-
vejelser om større materielanskaffelser. 
 
I kommissionen indgik repræsentanter for følgende politiske partier: Det konservative Folkeparti, Centrum-
demokraterne, Kristeligt Folkeparti, Fremskridtspartiet, Det Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, 
Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. 
Ud over disse indgik højt placerede chefer i Forsvaret samt et antal særligt sagkyndige. 
 
Da kommissionen skulle behandle et bredt spektrum af emner – ikke mindst med relation til de lande, hvor 
udviklingen kunne påvirke kommissionens konklusioner – besøgte man et stort antal af de lande, hvor dan-
ske styrker var indsat, de i denne forbindelse toneangivende internationale organisationer samt et repræ-
sentativt udvalg af danske tjenestesteder. 
 
Kommissionens beretning blev afgivet i november 1998. 
 
 

Hovedpunkter 
 
Den ganske omfattende beretning (hoveddelen alene på ca. 450 sider, hvortil kom bilag og en særlig rapport 
om materiel) var et seriøst grundlag for overvejelser om Forsvarets udvikling de kommende år, men i denne 
forbindelse medtages kun et udpluk af de generelle konklusioner og anbefalinger. 
Det skal bemærkes, at der i de vænsspecifikke afsnit både blev medtaget et status- og et udviklingsafsnit. 
 
Udenrigspolitiske forhold (uddrag) 
Man vurderede i 1998, at USA i 10 til 15 år frem ville være eneste supermagt (altså fortsat en unipolær til-
stand). Man kunne ikke udelukke, at der opstod lokale konflikter, hvor lande på tærsklen til udvikling af 
atomvåben, kunne udgøre en trussel f.eks. i form af statsterrorisme. Man antog dog, at USA og dets alliere-
des teknologiske overlegenhed sammen med NATO som den centrale samarbejdsorganisation for den eu-
ropæiske sikkerhedspolitik, ville kunne sikre, at der de nærmeste 10 år ikke ville være nogen direkte trussel 
mod Danmarks sikkerhed. Alligevel refererede kommissionen til Bismarcks udtalelse om, at det er svært at 
se længere frem end fem år, når det drejer sig om international politik. 
Man anbefalede, at det danske forsvar fortsat burde råde over kapaciteter, som gjorde det egnet til at bidra-
ge til internationale militære indsættelser i forbindelse med konflikter, hvorfor det var nødvendigt, at enhe-
derne kunne løse egentlige kampopgaver. 
 
Indenrigspolitik  
Indenrigspolitiske uenigheder syntes at være nedtonet under kommissionsarbejdet, men partipolitiske 
særstandpunkter fremgår af tillæggene til rapporten med særudtalelser fra Hans Engell (Det konservative 
Folkeparti), Tom Behnke (Fremskridtspartiet), Jørgen Estrup (Det Radikale Venstre), Søren Søndergaard 
(Enhedslisten) og Villy Søvndal (Socialistisk Folkeparti). 
 
Forsvarets formål og opgaver 
Kommissionen konstaterede, at 1993-loven om Forsvarets formål fortsat generelt var i god overensstemmel-
se med de sikkerhedspolitiske præmisser og perspektiver, men at der var behov for en justering. 
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Formålet skulle således fortsat være at bidrage til fremme af fred og sikkerhed og derfor som et væsentligt 
sikkerhedspolitisk middel have til formål: 
• Hævde dansk suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet. 
• Forebygge konflikter og krig. 
• Fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne. 
 
Forsvaret skulle altså kunne konstatere og afvise krænkelser af suveræniteten samt løse myndighedsopga-
ver i tilslutning til dansk område som defineret ved rigsfællesskabet mellem Danmark, Grønland og Færøer-
ne. Derudover skulle Forsvaret løse opgaver som en integreret del af NATO, bidrage til løsning af fredsstøt-
tende opgaver samt løse andre samfundsnyttige opgaver. 
 
På grundlag af ovennævnte formål samt Forsvarets aktuelle opgaver beskrev kommissionen Forsvarets 
fremtidige opgaver således: 
• Suverænitets- og myndighedsopgaver omfattende overvågning og suverænitetshævdelse ved kontrol af 

fremmede orlogsfartøjers og militære luftfartøjers adgang til rigsfællesskabets territorium og tilstødende 
områder for at kunne afvise krænkelse af dansk suverænitet samt blandt andet udøve politimyndighed til 
søs og fiskeriinspektion. 

• Krisestyrings- og kollektive forsvarsopgaver skulle gøre det muligt for samfundet at opretholde egen eksi-
stens og integritet. Man skulle i denne forbindelse i samarbejde med allierede rettidigt kunne tilvejebringe 
kapaciteter, der muliggjorde krisestyring og et kollektivt forsvar, altså en troværdig forsvarsevne i samar-
bejde med NATO-allierede. Ligeledes skulle dansk forsvar kunne deltage i krisestyring og indsættelser i 
overensstemmelse med Atlantpagtens artikel 5 og NATO’s strategi. 

• Deltage i tillidskabende og stabilitetsfremmende opgaver, herunder dialog og samarbejde på det militære 
område. For Danmarks vedkommende skulle dette primært ske i form af østsamarbejde og deltagelse i 
våbenkontrolaktiviteter. I NATO-regi tillige ved deltagelse i aktiviteter inden for Partnerskab for Fred samt 
ved at forbedre evnen til at kunne gennemføre fredsstøttende NATO-operationer sammen med styrker fra 
lande, der ikke var medlemmer af alliancen. 

• Deltagelse i fredsstøttende opgaver, der oftest kun indirekte var forbundet med Danmarks sikkerhed, idet 
løsning af sådanne opgaver forudsatte et grundigt kendskab til forholdene i et aktuelt missionsområde. 

• Deltagelse i andre opgaver, som kunne spænde vidt: Deltagelse i offentlige tjenester og forskellige 
permanente eller situationsbestemte opgaver som f.eks. bistand i katastrofesituationer i samarbejde med 
de øvrige dele af totalforsvaret. 

 
Ovenstående opremsning var af kommissionen ikke tænkt som en indbyrdes prioritering, men det blev fast-
slået, at krigsbrugbare enheder også var i besiddelse af kvaliteter, der kunne anvendes til løsning af hele 
spektret af opgaver. 
 
Kommissionen understregede, at den fundamentalt ændrede sikkerhedssituation havde medført mulighed 
for en ændret balance mellem de nævnte opgaver, så opgaver i relation til den indirekte sikkerhed kunne 
prioriteres højere. Det blev dog slået fast, at dansk forsvar grundlæggende skulle etableres og opbygges 
med henblik på at medvirke til at forhindre krig, og at Forsvaret ultimativt skulle kunne virke i krig. Det var 
således – både for varetagelse af den direkte og indirekte sikkerhed – nødvendigt, at forsvarets enheder 
kunne kæmpe effektivt og løse de klassiske forsvarsopgaver. 
 
 
Kilder og baggrundsmateriale: 
- Fremtidens Forsvar, Hovedbind (Beretning fra Forsvarskommissionen af 1997, Statens Information 1998, ISBN 87-601-7956-2). 
- Rapport fra Udvalget vedrørende forsvarets materiel. (Forsvarskommandoen 1997, ISBN 87-9825-095-1). 
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Kapitel 16 
Status vedrørende hæren i begyndelsen af 1999 

 
 
Den sikkerhedspolitiske situation i Europa havde efter ophøret af den kolde krig ændret sig både markant og 
i et hurtigt tempo på grundlag af hyppige politiske beslutninger vedrørende Forsvarets (her specielt hærens) 
forhold. Derfor blev nedenstående status opgjort efter implementering af beslutningerne baseret på: 
• Aftale af 14. marts 1989 om Forsvarets ordning 1989-1991 og de i fortsættelse heraf indgående 

tillægsaftaler. 
• Aftale af 13. november 1992 om Forsvarets ordning 1993-1994. 
• Aftale af 8. december 1995 om Forsvarets ordning 1995-1999. 
 
Kapitlet beskriver således det grundlag, man havde for den videre tilpasning af hæren efter årtusindskiftet.  
 
 

Strukturerne 
 
Hærens krigsstyrke blev reduceret fra 72.000 til 58.000 mand, mens fredsstyrken blev reduceret til godt 
19.000 årsværk, heraf godt 15.000 militærpersoner. Den samlede reduktion i fredsstyrken svarer til ca. 14 % 
i forhold til 1989-tallene. 
 
Fredsstrukturen 
I fredsstrukturen blev antallet af regimenter i løbet af 1990’erne reduceret fra 20 til 15, idet 
• Slesvigske Fodregiment, Kongens Jyske Fodregiment og Fynske Livregiment blev sammenlagt i 1991. 

(Haderslev). 
• Jyske Telegrafregiment og Sjællandske Telegrafregiment blev sammenlagt i 1992. (Fredericia). 
• Jyske Trænregiment og Sjællandske Trænregiment blev sammenlagt i 1997. (Aalborg).    
• Jyske Ingeniørregiment og Sjællandske Ingeniørregiment blev sammenlagt i 1997. (Farum). 
 
Øvrige ændringer i fredsstrukturen, der fandt sted i samme periode: 
• Hærens Træn- og Militærpolitiskole samt Hærens Materiel- og Færdselsskole blev sammenlagt til Hæ-

rens Logistikskole. (Aalborg). 
• Sergentskolen i Sønderborg og Sergentskolen på Fyn blev sammenlagt til Hærens Sergentskole. 

(Sønderborg). 
• Musikkorps Fyn blev nedlagt. 
• Søgårdlejren blev afhændet til Hjemmeværnet. 
 
Efter ovennævnte ændringer bestod hærens fredsstruktur af 15 regimenter, otte skoler, fire skyde- og øvel-
sesterræner, syv selvstændige (eller afsondret placerede) enheder, de 14 fredstidsbemandede regions-, 
brigade- og højere stabe, Hærens Materielkommando og dennes underlagte myndigheder samt – naturligvis 
– Hærens Operative Kommando.  
 
Den geografiske placering af hærens myndigheder fremgår af nedenstående kortskitse. 
(Kilde: Rapporten Fremtidens Forsvar, side 196). 
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Hærens myndigheder var blevet færre, og antallet af ansatte var reduceret i perioden fra udgangen af 
1980’erne til udgangen af 1990’erne. Som det ses af nedenstående oversigt over anvendelsen (fredstidsbe-
mandingen) af hærens personel, var antallet af stabe stadig stort, men anvendt personel i stabe dog beske-
dent. 
Man bør være opmærksom på, at der skelnes mellem rene afgivelser til stabe, samt af enheder. Det er an-
ført med ordet enheder, hvor der indgår et større antal personer af forskellige kategorier. I tilfælde af skærpet 
beredskab skulle der overføres personel fra blandt andet regimenter, hvorved det store antal på godt 16.000 
under Hærens Operative Kommando ville falde, mens f.eks. Danske Division ville blive forøget. Bemærk 
også, at mobiliseret personel, som på det tidspunkt indgik i krigsstyrken, samt personel af hjemmeværnet, 
slet ikke er medregnet i nedenstående oversigt. 
(Den nedenstående oversigt er fra rapporten Fremtidens forsvar, side 197). 
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Krigsstrukturen og dens primære kapaciteter 
I krigsstrukturen indgik felthæren og lokalforsvaret, som blev støttet af en operativ støttestruktur (opstillet af 
Hærens Operative Kommando) samt af en logistisk støttestruktur (Hærens Materielkommando med under-
lagte myndigheder). 
I den operative struktur var der i perioden sket følgende ændringer: 
• Hærens Operative Kommando oprettet. (Århus, senere Karup). 
• Østre Landsdelskommando var blevet ændret til Østre Landkommando. (Ringsted). 
• Jyske Division var blevet ændret til Danske Division (Fredericia). Heri indgik to jyske og en sjællandsk 

brigade. 
• Den Danske Internationale Brigade var blevet oprettet. (Vordingborg). 
• To brigader, to kampgrupper og et antal andre enheder i krigsstyrken var blevet nedlagt. 
• Landsdelskommandoerne var blevet nedlagt. 
 
Krigsstrukturen omfattede derefter nedenstående større enheder. 
Felthæren: 
• Danske Division (ca. 18.200 mand) med 1. og 2. Jyske Brigade samt 2. Sjællandske Brigade (hver med 

knapt 4.000 mand). Materiel i alt i divisionen: Ca. 200 kampvogne, ca. 420 pansrede mandskabsvogne, 
24 panserværns- og observationshelikoptere samt ca. 100 artilleripjecer fordelt på divisionstropper. 
Sidstnævnte bestod af en opklaringsbataljon, en panserbataljon, et panserværnshelikopterkompagni, to 
trukne artilleriafdelinger, et raketkasterbatteri, en luftværnsafdeling, et elektronisk krigsførelseskompagni 
samt ingeniør- og telegrafenheder. De tre brigader var hver organiseret med to panserinfanteribataljoner, 
en panserbataljon en artilleriafdeling samt diverse logistiske og øvrige enheder. 

• Den Danske Internationale Brigade (4.600 mand, 51 kampvogne, 136 pansrede mandskabsvogne, 18 
artilleripjecer, et luftværnsbatteri samt pansrede spejderkøretøjer). 

• Jyske Kampgruppe (ca. 3.500 mand, en panserinfanteribataljon med 10 kampvogne, to motoriserede 
infanteribataljoner, artilleri samt logistiske enheder). 

• Østre Landkommando (ca. 4.900 mand, en opklaringsbataljon med 18 kampvogne, landkommandoartil-
leri, luftværnsmissilafdeling, ingeniørbataljon, logistiske enheder m.v.) og med 3.100 mand i den delvis 
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mobile 2. Sjællandske Kampgruppe med 20 stk. M/41 kampvogne. 3. Sjællandske Kampgruppe var for-
udset til at løse stationære opgaver med sine 2.200 mand. 

 
Lokalforsvaret: 
• Militærregion I-VII. 
 
Operativ Støttestruktur under Hærens Operative Kommando: 
• Logistisk Støttegruppe. 
• Host Nation and Rear Support Battalion med flere. 
 
Danske enheders organisation og kapaciteter i NATO-sammenhæng 
Hærens operative enheder var udpeget til at løse opgaver enten som reaktions- eller som hovedforsvars-
styrker. 
Reaktionsstyrkerne omfattede: 
• Umiddelbare reaktionsstyrker, hvor bidraget var en let opklaringsenhed (42 mand), garnisoneret på Born-

holm. 
• Hurtige reaktionsstyrker, hvor Danmark havde tilmeldt Den Danske Internationale Brigade (Vordingborg), 

patruljer af Jægerkorpset (Aalborg) og et elektronisk opklaringskompagni (Ringsted). 
 
Hovedforsvarsstyrkerne omfattede hærens øvrige enheder. 
 
Kommandostrukturen i NATO-sammenhæng omfatter: 
• Commander Baltic Approaches (COMBALTAP) (inkl. den nationale kommando Chefen for Forsvarets 

Operative Styrker (CH/FOS) indtil overdragelse af kommando til NATO) med stabs- og føringsenheder, 
Jægerkorpset og Jyske Kampgruppe (i alt 4000 mand). 

• Commander Allied Land Forces Schleswig-Holstein and Jutland (COMLANDJUT), en dansk-tysk NATO-
kommando, hvori indgik følgende danske enheder: Stabs- og føringsenheder i det mobile, taktisk-operati-
ve føringshovedkvarter, korpstropper (2. Telegrafbataljon og 5. Ingeniørbataljon) i alt ca. 1200 mand, 
Danske Division (ca. 18.200 mand) med ca. 200 kampvogne (Leopard 1), ca. 420 pansrede mandskabs-
vogne, 24 panserværns- og observationshelikoptere samt ca. 100 artilleripjecer. 

• Commander Allied Land Forces Zealand (COMLANDZEALAND)/Chefen for Østre Landkommando (ELK), 
et rent dansk bemandet NATO-hovedkvarter hvori indgik: Stabs- og føringsenheder i det mobile taktisk-
operative hovedkvarter, landkommandotropper (bl.a. med opklaringsbataljon, logistiske enheder, land-
kommandoartilleri, luftværnsmissilafdeling, ingeniørbataljon, telegrafbataljon, to trænbataljoner, militær-
politikompagni og en række vedligeholdelseskompagnier). Endvidere indgik Den Danske Internationale 
Brigade (ca. 4.600 mand) med bl.a. et luftværnsmissilbatteri, en logistikbataljon, 51 kampvogne, 136 
mandskabsvogne, 18 artilleripjecer m.v.. Dertil kom 2. og 3. Sjællandske Kampgruppe med varierende 
mobilitet og med henholdsvis ca. 3.100 og ca. 2.200 mand samt – ved skærpet beredskab – militærregio-
nerne V, VI og VII. 

 
Det skal endvidere bemærkes, at chef og stab/Hærens Operative Kommando kunne indgå i NATO-sam-
menhæng som Commander Land Forces Rear Denmark. 
 
 

Andre forhold 
 
Værnepligt og anden uddannelse 
Den differentierede værnepligt, der blev indført i 1989 med en senere (1992-forliget) reduktion på en måned 
af den første samlede uddannelse, havde i 1998 følgende varighed: 
• Den Kongelige Livgarde og Gardehusarregimentets hesteskorte: 12 måneder. 
• Opklaringsenheder: 11 måneder. 
• Øvrige kampenheder: 10 måneder. 
• Ingeniørtropperne: 10 måneder. 
• Artilleriet: Ni eller otte måneder. 
• Forsyningstropperne og telegraftropperne: Otte måneder. 
 
Den kortere uddannelsestid og det længere varsel ved indsættelser gav mulighed for at udvikle et nyt ud-
dannelsessystem, der tog hensyn til enhedernes anvendelse, og som principielt var opdelt således: 
• Første samlede uddannelse (grundlæggende uddannelse) for menige: 8 – 12 måneder jf. ovenstående. 

For løjtnanter og sergenter dog 20 – 24 måneder. 
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• Resterende uddannelse (4 – 6 uger) som en forudsætning for at kunne indsættes i krisestyrings- og for-
svarsopgaver. Gennemførtes for enheder, der skulle indsættes i internationale opgaver i direkte forlæn-
gelse af den grundlæggende uddannelse, mens den for øvrige gennemførtes ved mobilisering. 

• Missionsorienteret uddannelse (ca. to uger) gennemførtes forud for indsættelse i fredsstøttende operatio-
ner i FN-, OSCE- eller NATO-regi. 

• Vedligeholdende uddannelse (ca. to uger) gennemførtes en gang om året for personel med DIB-kontrakt. 
For øvrige: Efter behov i form af mønstringer. 

 
Den teknologiske udvikling 
På nogle områder – specielt inden for informatik og telekommunikation – forudsås den civile udvikling at ville 
få større og større indflydelse på hærens anskaffelser, mens man på de specifikt militærtekniske områder 
(f.eks. våben og ammunition) stadig ville være afhængig af den udvikling, der skete i udlandet. 
Samtidig måtte man forvente, at udvikling og produktion af kompliceret præcisionsmateriel ville øge prisen 
på nye våbensystemer, mens det til gengæld kunne forventes, at antallet af materielgenstande og ammuni-
tion kunne reduceres på grund af større effektivitet. 
På informatikområdet ville den kraftige udvikling af føringssystemer sandsynligvis medføre hurtigere og mere 
præcise beslutninger med en afkortet kommandovej i forhold til for blot få år siden, idet flere systemer ville 
kunne sammenkobles, bl.a. på tværs af de hidtidige værnsskel. Som eksempel herpå kan nævnes udviklin-
gen af C4I-systemer (Command, Control, Communications, Computers and Intelligence). 
 
Materiel 
Status på det materielmæssige område var tildels præget af en arv, der måtte anses for (tæt på) at være 
forældet. 
Som det ses af nedenstående opgørelse, måtte der ved kommende forsvarsaftaler forventes afsat midler til 
anskaffelse af materiel, der i højere grad end nedennævnte kunne leve op til landets operative koncepter. 
Som det ses af nedenstående, var ikke alt materiellet af nyere dato: 
• For kampvognenes vedkommende var indfasningen af Leopard 2A4 (2A5) i gang, og udfasning af ældre 

kampvogne (Centurion, M/41 DK1 og Leopard 1A5) måtte forudses i løbet af de kommende år. 
• Af øvrige pansrede køretøjer rådede man over pansret mandskabsvogn M 113, pansret maskinkanon 

M/92, pansret spejdervogn M/95 og pansret hjulkøretøj Piranha, som forventedes anvendt mindst frem til 
år 2010 afhængigt af type og modifikationsprogram. 

• Panserværnsvåbnene, den langtrækkende TOW og de kortrækkende Carl Gustav og AT-4, forventedes 
anvendt nogle år fremover, men dette ville bl.a. være afhængigt af ammunitionsforsyningssikkerheden. 

• Feltartilleriets våben (MLRS, 155 mm selvkørende og trukket haubits) vurderedes anvendelige frem til 
efter 2010, mens 105 mm haubits allerede i 1999 vurderedes mindre anvendelig bl.a. på grund af lang-
sommelig betjening og manglende mulighed for at anvende avanceret ammunition. 

• Af morterer anvendtes 120 mm, 81 mm og 60 mm. Af disse vurderedes kun 60 mm at være anvendelig 
efter 2010. 

• Hærens luftværnssystem (missilsystemet STINGER) vurderedes anvendeligt frem til ca. 2010. 
• Hærens panserværnshelikopter FENNEC vurderedes at være anvendelig et antal år fremover, hvorimod 

observationshelikopteren H500 måtte forventes udfaset ca. 2005. 
• Bjergningsmateriellet var generelt tilfredsstillende, men med indførelsen af Leopard 2A4 måtte der 

anskaffes bjergningskampvogne af samme type. 
• Bromateriellet DIP 28, feltbro M/62 samt feltbro M/71 havde alle mangler for så vidt angår feltmæssig 

anvendelighed (sidstnævnte dog mindst udtalt). 
• Af minerydningsmateriel var de motoriserede, let pansrede plejle fortsat anvendelige, hvorimod pansermi-

nerne (M/51, M56 og M/88) enten var modne til udfasning eller (for M/88 vedkommende) krævede modifi-
kation. Personelminer skulle udfases inden år 2000, men der måtte fortsat være en beholdning til rådig-
hed som uddannelsesmateriel med henblik på træning af rydning under fredsstøttende operationer. 

• Opklaringssystemer omfattede elektroniske opklaringssystemer (Danish Army Intercept and Direction 
Finding System (DAISY) og PLATH (det tyske firmanavn), ubemandede luftfartøjer (UAV), der var under 
anskaffelse, samt jordovervågningsradarer, der anvendtes ved spejdereskadroner. 

• Kommando-, kontrol-, kommunikations- og informationsmateriel omfattede et antal forældede systemer 
samt Danish Army Command, Control and Information System (DACCIS), der implementeredes i perio-
den 1998-2001. 

• Af håndvåben disponerede hæren over 2.350 stk. 12,7 mm tungt maskingevær M/50, ca. 10.000 stk. 7,62 
mm let maskingevær M/62, 120.000 stk. 7,62 mm gevær M/75, 7.500 stk. 5,56 mm gevær M/95 samt 
18.000 stk. 9 mm pistol M/49. De nævnte våben vurderedes alle at være anvendelige til ca. 2010. 
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Økonomi 
Af forsvarsbudgettets (finanslovsforslag 1999) i alt godt 17 mia. kr. var hærens andel ca. 34% plus dele af 
materielanskaffelsesbudgettet, der udgjorde ca. 16%. 
Hærens driftsandel af forsvarsbudgettet udgjorde ca. 6 mia. kr. Af disse forudsås anvendt ca. 4,4 mia. kr. 
(ca. 72 %) til lønudgifter. 
 
 

Operativ anvendelse 
 
NATO-kommandostrukturen 
Den danske forsvarsplanlægning havde i årevis været præget af NATO, men i årene forud for årtusindskiftet 
fik NATO’s planlægning stadig større indflydelse på danske forhold, både i forbindelse med anvendelsen af 
danske styrker og i forbindelse med indholdet af de danske forsvarsordninger. Derfor indledes dette afsnit 
med en status vedrørende udviklingen i NATO’s kommandostruktur. Denne udvikling forløb hurtigt op gen-
nem 1990’erne: Allerede i 1994 vedtog man konceptet om Combined Joint Task Force (CJTF) (multinatio-
nale, værnsfælles indsatsstyrker), nogle store enheder, der skulle sammensættes i overensstemmelse med 
de pålagte, specifikke opgaver. I 1997 blev det besluttet at ændre kommandostrukturen drastisk ved at redu-
cere de dengang 65 hovedkvarterer til 20. 
 
Hovedindholdet af denne ændring var (kun hovedkvarterer med relation til danske hærstyrker medtaget): 
• To Strategic Commands (SC), en for Atlanterhavet og en for Europa (Allied Command Europe) (ACE) 

(den øverstbefalende: SACEUR). 
• I Europa to kommandoer (Regional Commands):  
     Commander-in-Chief Allied Forces Northern Europe og  
     Commander-in-Chief Southern Europe.  
• Af Nordkommandoens fem underlagte kommandoer (Subregional Commands) havde kun Commander-

in-Chief NORTHEAST under normale forhold kommandorelationer til danske hærstyrker. 
 
Sidstnævnte hovedkvarter (JOINT HEADQUARTERS NORTHEAST) i Karup var – efter fjernelsen af det 4. 
niveau i NATO-kommandostrukturen – den laveste kommandomyndighed med landmilitære opgaver i dansk 
område, idet korpshovedkvartererne i Ringsted (LANDZEALAND) og Rendsborg (LANDJUT) var blevet 
overført til NATO-landenes nationale styrkestrukturer. 
 
Hovedkvarterer m.v., der ikke omtalt, kan ses af nedenstående skitse. 
(Kilde: Rapporten Fremtidens Forsvar, side 146). 
 
 
Ændringerne i kommandostrukturerne medførte også et løsere tilknytningsforhold mellem hovedkvarterer og 
enhederne i styrkestrukturen, idet gennemførelse af øvelser samt indsættelser kunne fastsættes fra aktivitet 
til aktivitet. Både styrkesammensætning og geografisk indsættelsesområde ville naturligvis også i krigstid 
være situationsbestemt. Et eksempel kan ses nedenfor, idet det multinationale korps MNC NE (afløseren for 
LANDJUT) dog først blev oprettet senere. 
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Koncepter 
NATO’s strategiske koncept var blevet revideret i 1991. Det betød introduktion af et bredere sikkerhedsbe-
greb, som tog udgangspunkt i, at sikkerhed og stabilitet har både politiske, økonomiske, sociale og miljø-
mæssige elementer som en forsvarsdimension. Alliancens bidrag til fred og sikkerhed i Europa skulle derfor 
være en kombination af dialog, samarbejde og opretholdelse af det fælles forsvar, hvori krisestyring og kon-
fliktforebyggelse var væsentlige elementer. 
Man forlod også den hidtidige operative koncept med lineær opstilling af forsvarsstyrker i et bælte ned gen-
nem Europa. I stedet satsede man på en mere spredt opstilling af styrkerne, hvor man i den indledende fase 
kunne indsætte reaktionsstyrker til inddæmning af en angriber for derefter at nedkæmpe fjenden med til-
strækkeligt stærke hovedforsvarsstyrker, der kunne indsættes i Counter Concentration Operations (modkon-
centrationsoperationer). Se et eksempel nedenfor. 
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De nye koncepter stillede især krav på to områder: Det var nødvendigt med en effektiv efterretningstjeneste 
for at kunne nå at gennemføre både 
krisestyring og konfliktforebyggelse samt 
– om nødvendigt – iværksætte de 
omfattende troppebevægelser, som en 
spredt opstilling i givet fald ville kræve. 
Altså: Øgede krav om at kunne 
tilvejebringe grundlag for deployering, 
samt om intern fleksibilitet og 
kommunikation internt i komman-
dosystemet. 
De seneste ti års udvikling havde for 
Danmark betydet et skift fra at være 
frontliniestat til (i hvert fald indled-
ningsvis) at være bagland (Rear Area), 
bl.a. som modtageområde for eksterne 
enheder, der i givet fald skulle supplere 
vesteuropæiske hovedforsvarsstyrker. 
I forbindelse med omtalen af de enkelte 
forsvarsforlig og forsvarslove er formål 
m.v. for dansk forsvar gennemgået. (Det 
viste eksempel på anvendelse af danske 
styrker sidst i 1990’erne fremgår af 
publikationen Fremtidens Forsvar, side 
222.) 
 
 
 
Udviklingen i forbindelse med deltagelse i fredsstøttende operationer gik i retning af deltagelse i operationer i 
NATO-ramme med større enheder, altså sammen med andre deltagerlande og med deltagelse fra flere 
værn. Blandt andet til dette formål udviklede man Combined Joint Task Force (CJTF) koncepten. 
Kravene til udøverne af det militære håndværk blev dermed helt anderledes og ofte langt større end under 
de tidligere FN-operationer: Behovet for interoperabilitet og fleksibilitet blev langt større, når man både tek-
nisk og ledelsesmæssigt skulle samarbejde med enheder af andre nationer samt – oftest – i ukendte miljøer. 
På det menneskelige plan blev det derfor meget vigtigt, at kampfærdigheder samt ledelses- og samarbejds-
kompetencer blev udviklet, samt at alle (også den enkelte soldat) var uddannet til at forstå fremmede natio-
naliteters kultur og praktiske levevis. 
 
Totalforsvaret 
På nationalt niveau fik nedskæringer af hærstyrkerne, de forudsete indsættelser i udlandet, samt konturerne 
af nye måder at føre krig på stor indflydelse på den hjemlige organisation af totalforsvarssamarbejdet. Dette 
betød både et øget samarbejde med politi og andre civile totalforsvarskomponenter, men ikke mindst at per-
sonel af hjemmeværnet i højere grad blev inddraget i både føring af og deltagelse i operationer i forbindelse 
med forsvaret af det danske territorium.  
 
Deltagelse i internationale operationer m.v. 
I overensstemmelse med den nye NATO-koncept af 1991 og formålet med dansk forsvar som vedtaget i de 
aftaler om forsvarets ordning (forsvarsforlig) de seneste ti år, havde dansk deltagelse i FN- og NATO-opera-
tioner samt andre fredsstøttende indsættelser – i forhold til årene under den kolde krig – været meget om-
fattende i 1990’erne. 
Selvom de to andre værn, politiet og beredskabskorpset havde deltaget i mange indsættelser, er der i dette 
afsnit kun opregnet indsættelser, som hæren har deltaget i, dels fordi hæren har afgivet langt det største 
antal personer til disse operationer, dels fordi dette skrift primært omhandler hærens forhold. 
 
Kronologisk efter starten på indsættelsen ser listen således ud for deltagelse i FN-operationer. (Indsættelser 
med et dansk deltagerantal på ti eller derunder er ikke nævnt): 
• UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization). Mellemøsten. Observatørkorps. Startede i 

1948. 
• UNMOGIP (United Nations Military Observer Group in India and Pakistan). Kashmir. Observatørkorps. 

Startede i 1949. 
• UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus). Fredsbevarende styrke af bataljonsstørrelse 

indsat i 1964, danske enheder trukket ud i 1994. 
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• UNIIMOG (United Nations Iran-Iraq Military Observer Group). Observatørkorps indsat i perioden 1988 – 
1991. 

• UNIKOM (United Nations Iraq-Kuwait Observer Mission). Observatørkorps indsat i Kuwait fra 1991 med 
dansk deltagelse indtil 1993. 

• UNPROFOR I (United Nations Protection Force (in the Former Yugoslavia)). Fredsbevarende styrke af 
bataljonsstørrelse indsat i Kroatien i perioden 1992-1995. 

• UNPF (United Nations Peace Force) oprettet 1995 og bestod af UNCRO, UNPROFOR II og UNPREDEP. 
• UNCRO (United Nations Confidence Restoration Operation in Croatia).  
• Ud over i ovennævnte deltog danskere i observatøropgaver o.l. på Balkan (perioden 1992-2002) med i alt 

143 mand i opgaver under UNPROFOR, UNPREDEP (United Nations Preventive Deployment Force), 
UNTATES (United Nations Transitional Administration for Eastern Slovenia), UNMOP (United Nations 
Mission of Observers in Prevlaka), UNCRO (United Nations Confidence Restoration Operation) samt fra 
1999 i UNMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo). 

• UNPREDEP (United Nations Preventive Deployment Force in the Former Yugoslav Republic of Mace-
donia), hvor der indledningsvis kun indgik få danske officerer, fra slutningen af 1994 yderligere ca. 40 
personer i den multinationale bataljon NORDBAT 1 og fra slutningen af 1998 en hel underafdeling på ca. 
100 mand. 

• I Asien har danskere deltaget i følgende observatørindsættelser med fra i alt 19 til 53 deltagere: UNOMIG 
(United Nations Observer Mission in Georgia) fra 1993, UNMOT (United Nations Mission of Observers in 
Tajikistan) fra 1994-2000 og UNMISET (United Nations Mission of Support in East Timor) fra 1999. Af 
mindre mandskabskrævende operationer skal nævnes deltagelsen i UNGCI (United Nations Guard Corps 
in Iraq). 

 
Ud over ovennævnte har forberedelse (i 1998) til deltagelse med et styrkebidrag på 115 mand (incl. ti obser-
vatører) til den senere aflyste operation MINURSO (La Mission des Nation Unies pour l’organisation un réfé-
rendum au Sahara Occidental) været krævende, idet arabiskuddannede sprogofficerer og det regiment, der 
skulle afgive styrkerne, ydede en stor indsats. 
Endelig skal det nævnes, at der i rammen af OSCE og EU har været udsendt et antal observatører. 
 
Af andre (især manddagekrævende) operationer skal nævnes: 
• NORDBAT II: en nordisk bataljon med bl.a. en dansk kampvognseskadron i Tuzla-området fra 1993-

1995. 
• IFOR (Implementation Force): Den danske styrke (ca. 800 mand) indgik i den såkaldte NORDPOLBRIG, 

en brigade, der under NATO blev indsat i den nordlige del af Bosnien-Hercegovina omkring byen Doboj 
under en amerikansk division. Ud over danske styrker bestod brigaden af styrker fra Polen, de baltiske 
samt de nordiske lande. Styrken var kun indsat fra sommeren 1995 til udgangen af 1996. I alt 1212 dan-
skere nåede at forrette tjeneste i denne periode. 

• Stabiliseringsstyrken SFOR overtog 20. december 1996 officielt ansvaret for NATO’s operation i Bosnien 
fra Implementeringsstyrken IFOR. Den endelige justering af troppekontingenter og ansvarsområder var 
dog først afsluttet den 1. februar. SFOR bestod af i alt ca. 35.000 soldater, der kom fra alle NATO-lande 
og fra 20 lande udenfor NATO, herunder Rusland. 

 
Som nævnt, har manddageforbruget til fredsstøttende aktiviteter været stigende i perioden efter den kolde 
krig. Fra 1989-1991 lå tallet på ca. 400, men fra 1992 og frem har det ligget på mellem ca. 1000 og 1500. 
Dertil kom det ganske omfattende forbrug af personel og økonomiske ressourcer i forbindelse med østsam- 
arbejdet (støtte til uddannelse og opbygning af de væbnede styrker i de baltiske lande, Polen og andre PfP 
(Partnership for Peace) -lande). 
Nedenstående figur viser alle danske militære bidrag til internationale operationer under FN, NATO, OSCE 
og EU i perioden 1948-1999. 
(Kilde: Ved forenede Kræfter, side 270. Dagsaktuel oversigt kan ses på www.fmn.dk). 
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Ud over ovennævnte indsættelser, skal det fremhæves, at tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver i 
høj grad hvilede på CFE-traktatens bestemmelser om gennemførelse af reduktioner af de konventionelle, 
offensive hær- og flystyrker i Europa. Rapportering om våbenbeholdninger, deltagelse i inspektioner af be-
holdninger samt kontrol af tilintetgørelse af våben på begge sider af den gamle zonegrænse, var en opgave, 
der krævede deltagelse af chefer på oberstniveau, traktateksperter i CFE-traktaten, personer, der havde 
særdeles godt kendskab til våben ”på den anden side” samt – naturligvis – tolke. 
 
 
 
Kilder og baggrundsmateriale: 
- Kundgørelse for Forsvaret B. 2-1 af 14. december 1993 om forsvarets inddeling m.v. 
- Kundgørelse for Forsvaret B. 2-1 af 30. december 1996. Cirkulære om forsvarets inddeling. 
- Fremtidens Forsvar, Hovedbind. (Beretning fra Forsvarskommissionen af 1997, Statens Information 1998, ISBN 87-601-7956-2). 
- Rapport fra Udvalget vedrørende forsvarets materiel. (Forsvarskommandoen 1997, ISBN 87-9825-095-1). 
- Basic Facts about the United Nations. (Department of Public Information, United Nations 1997). 
- Mette Juul og Sune Wadskjær Nielsen: 12 år på Balkan. (Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste 2004, ISBN 87-91322-05-7). 
- Anders V. Fridberg, Marianne Hansen og Sune Wadskjær Nielsen: Sikkerhedsrådets øjne og ører – danske FN-observatører i 

verdens konflikter. (Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste 2004, ISBN 87-91322-07-3). 
- Handbook on United Nations Multidimentional Peacekeeping Operations. (United Nations 2003). 
- Lawrence H. Borts: The Medals and Ribbons of The United Nations. (MOA Press 1998, ISBN 1-884452-30-2). 
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Kapitel 17 
Forsvarsordning 2000 – 2004 

 
 

Baggrund 
 
Inden- og udenrigspolitisk situation 
Det var opfattelsen hos forligspartierne (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre, Det Konservative 
Folkeparti, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti), at den sikkerhedspolitiske situation muliggjorde 
betydelige omstillinger af dansk forsvar, idet udviklingen muliggjorde reduktioner af forsvarets kapacitet til 
forsvar af dansk territorium. Selvom forsvaret stadig skulle kunne yde et troværdigt bidrag til NATO, hvis der 
skulle opstå en trussel mod alliancen, skulle Danmark også fremover være et aktivt medlem af FN, OSCE og 
NATO og deltage i humanitære og fredsstøttende operationer. 

De internationale relationer på det sikkerhedspolitiske område var blevet ganske komplicerede. Denne skitse er fra værket Ved Forene-
de Kræfter udgivet af Forsvarskommandoen i år 2000. ISBN 87-988033-0-1). 
 
Sigtet med ændringerne 
Vægten i dansk forsvar skulle forskydes fra et mobiliseringsforsvar af selve Danmark til en vægtning af kri-
sestyring og dermed en forøget kapacitet af reaktionsstyrker med forøget kampkraft og mobilitet. 
Den mindre krigsstyrke medførte behov for færre værnepligtige og en mindre støttestruktur. Strukturrationa-
liseringer og andre tilpasninger skulle skabe sammenhæng mellem de mål, der blev formuleret, og de midler, 
der blev stillet til rådighed. 
 
Lovens hovedindhold  
For alle tre værn blev der tale om mandskabsreduktioner, reduktioner i antal faciliteter til bl.a. uddannelse og 
opmagasinering af materiel, udfasning af ældre (eller i den nye struktur ej hensigtsmæssigt) materiel og ind-
køb af nyt materiel med en mere tidssvarende teknologi. 
Derudover blev der gennemført en hel del nedlæggelser, sammenlægninger og deraf følgende geografiske 
forflyttelser af et stort antal af forsvarets ansatte. 
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Som det ses af ovenstående oversigt, skete der op gennem 1990’erne og i begyndelsen af 2000-årene en ganske omfattende ændring i 
prioriteringen (og antallet) af kapaciteter. Oversigten er fra bogen Ved Forenede Kræfter. 
 
Doktriner 
Forsvarets formål er ved lov nr. 122 af 27. februar 2002 fastsat således: 
”Det militære forsvar skal bidrage til at fremme fred og sikkerhed. Forsvaret udgør et væsentligt sikkerheds-
politisk middel og har til formål 
• at forebygge konflikter og krig, 
• at hævde Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet samt 
• at fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne”. 
 
I samme lov blev Forsvarets opgaver formuleret således:  
• Forsvaret skal som integreret del af NATO i samarbejde med allierede styrker kunne deltage i 

konfliktforebyggelse, krisestyring samt forsvar af NATO’s område i overensstemmelse med alliancens 
strategi. 

• Forsvaret skal kunne konstatere og afvise krænkelser af dansk suverænitet og varetage 
myndighedsopgaver. 

• Forsvaret skal kunne deltage i tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver i dialog og samarbejde på 
det forsvarsmæssige område med lande uden for NATO med særlig vægt på de central- og østeuropæi-
ske lande. 

• Dansk forsvar skal med militære midler kunne bidrage til løsning af konfliktforebyggende, fredsbevaren-
de, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. 

• Forsvarets skal efter forsvarsministerens nærmere bestemmelse og forhandling med andre ministre 
kunne løse andre opgaver. 

• Forsvaret skal råde over styrker af hæren, søværnet og flyvevåbnet, hvis størrelse, kampkraft, udholden-
hed, mobilitet og fleksibilitet gør det muligt at løse (de ovennævnte) opgaver. Hjemmeværnet deltager 
som en del af forsvaret i løsning af de opgaver, der påhviler de tre værn. 

 
Som konsekvens af bl.a. disse ændringer, blev hærens doktriner (Feltreglement I) omskrevet med klarifice-
ringer af divisionens og brigadens forhold under de forskellige kampformer, ligesom de nyere tanker om 
anvendelse af kamphelikoptere og UAV (Unmanned Aerial Vehicles) blev indarbejdet. Ligeledes blev defini-
tionerne vedrørende kommando- og kontrolforhold konkretiseret ved bl.a. at definere samvirkeudtrykkene 
fuld kommando (FULLCOM), operativ kommando (OPCOM), taktisk kommando (TACCOM), operativ kontrol 
(OPCON) og taktisk kontrol (TACCON). Også en del af stabsprocedurerne blev opdateret, idet der f.eks. 
inden for efterretningstjenesten var sket en udvikling i de metoder, der var grundlaget for at kunne nyttiggøre 
moderne indhentningsmidler i et bredere geografisk og kommandomæssigt spektrum. I det hele taget var 
der en voldsom udvikling på det doktrinære område med henblik på at tilpasse de danske doktriner til de 
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opgaver, som de seneste års omvæltninger i dansk forsvars opgaver krævede. Beskrivelsen af visse af disse 
forhold medtages i følgende kapitel. 
 
Teknologi 
Den teknologiske udvikling forløb uafhængigt af danske forsvarsordninger, men var til gengæld præget af de 
konflikter, der opstod. For eksempel fik erfaringerne fra Golfkrigen i begyndelsen af 1990’erne stor indflydel-
se på udviklingen. 
Udviklingen i det civile samfund fik i stigende grad indflydelse på den militære teknologi. Man så således 
tendenser til, at militære udviklingsprogrammer trådte noget i baggrunden i forhold til den kommercielle ud-
vikling. Dette var specielt tydeligt på IT-området, hvor den civile udvikling efterhånden var blevet styrende. 
På specifikke militærteknologiske områder var det dog stadig militære behov, der var styrende. Men dette 
var dyrt: Kun lande med den tilstrækkelige økonomi kunne styre denne udvikling ved at give udviklings- og 
anskaffelseskontrakter på områder, der støttede disse landes strategi. For Danmarks vedkommende måtte 
man – oftest af økonomiske grunde – ligge i kølvandet af denne udvikling, men enkelte danske firmaer 
havde dog en stærk position som (under)leverandører på områder, der lå inden for det, som den danske 
lovgivning tillod. 
Dansk forsvar har generelt været velinformeret om udviklingstendenserne via deltagelse i det internationale 
teknologisamarbejde i NATO samt gennem det studie- og udviklingsarbejde, som de operative kommandoer 
og deres skoler, materielkommandoerne og ikke mindst Forsvarets Forskningstjeneste har bidraget med. 
 
De seneste års stigning i omfanget af dansk deltagelse i internationale operationer samt landets højere prio-
ritering af anskaffelse af materiel, der var egnet i forbindelse med sådanne operationer havde – i langt højere 
grad end tilfældet var før 1990 – sat fokus på at tilgodese teknologiske behov. Primært blev følgende områ-
der tilgodeset i årene omkring årtusindskiftet: 
• Mobilitet samt muligheden for deployering, herunder fly- og skibstransport over lange afstande. 
• Logistisk støtte til deployerede enheder. 
• Ammunition og andre kampmidler, f.eks. præcisionsammunition, luftforsvar, passiviserende våben (non 

lethal) og elektronisk krigsførelse. 
• Midler til styrkelse af den taktiske efterretningstjeneste. 
• Pansring og andre former for personbeskyttelse. 
 
Det mest vedholdende udtryk for IT-indflydelsen på de militære doktriner og de deraf følgende krav til den 
militære teknologi fandt man omkring årtusindskiftet nok i det amerikansk inspirerede koncept Revolution in 
Military Affairs, som også i de efterfølgende år kom til at øve indflydelse på militær tankegang i Danmark. 
IT-teknologiens fremtrædende plads så man også på mere lokalt dansk plan. Den udbredte anvendelse af 
mobiltelefoni gav fordele, men også ulemper: Man fik eksempelvis vanskeligheder med at styre informati-
onsstrømmen fra enkeltpersoner ved indsatte enheder til pressen og pårørende. 
Man fik langt bedre muligheder for stedbestemmelse af egne og fjendens positioner ved hjælp af vægtmæs-
sigt lettere (og billigere) apparatur til geografisk stedbestemmelse (GPS), og man kunne meget hurtigt ved 
hjælp af f.eks. UAV fremskaffe og – ved hjælp af avancerede føringsnetværk – formidle nøjagtige oplysnin-
ger om fjendens positioner og aktiviteter. Disse forhold og de tidligere nævnte præcisionsammunitionstyper 
gav mulighed for meget stor effekt med forholdsvis beskedne midler. 
Teknologien gav således mulighed for at lede langt mindre enheder end tidligere, opnå større spredning (lig 
mindre sårbarhed) og samtidig større effekt af de indsatte enheder. Altså en udvikling, der gav grundlag for 
at prioritere effektivt materiel frem for store mandskabsstyrker. 
 
Materiel 
I aftalen indgik der følgende materielanskaffelser til hæren: 
• Nye geværer. 
• Kommunikationsmateriel. 
• Minerydningsmateriel. 
• Spejderkøretøjer. 
 
Til Den Danske Internationale Brigade skulle endvidere anskaffes: 
• Opdatering af Leopard 2 kampvogne. 
• Kommunikationsmateriel. 
• Helikoptertransportkapacitet. 
• Morterer. 
• Spejderkøretøjer. 
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Personel 
Forsvarets årsværksforbrug blev reduceret fra ca. 35.000 i 1999 til ca. 30.000 i 2004. For værnepligtige blev 
antallet af årsværk forøget fra ca. 5.000 i 2000 til ca. 6.700 i 2004. 
Personelsammensætningen blev løbende tilpasset de aktuelle forhold. Det skønnedes, at der for de fastan-
satte ville blive tale om en reduktion på ca. 3.600 årsværk, der ikke alene kunne opnås ved naturlig afgang. 
Omfanget af mønstringer og indkommanderingsdage for personel af reserven blev også tilpasset, så der i 
2001 blev afholdt ca. 29.000 dage, men stigende gennem aftaleperioden, således at der i 2004 skulle gen-
nemføres mindst 49.000 indkommanderingsdage. 
 
Økonomi 
Den økonomiske ramme (hele forsvaret) blev fra 1999 til 2000 reduceret med ca. ½ mia. kr. For hele aftale-
perioden blev dog planlagt en svag stigning fra 16.669 mio. kr. i 2000 til 16.896 mio. kr. i 2004. 
 
 

Organisation og kapaciteter 
 

Kommandostrukturen 
 
National kommandostruktur 
Lov nr. 122 fra 2001 fastsatte, at Forsvarsministeren var øverste ansvarlige myndighed for forsvaret. Han 
kunne fastsætte størrelsen, sammensætningen og organisationen af hæren, søværnet og flyvevåbnet, her-
under styrker m.v. til løsning af internationale opgaver, samt af organer til støtte for forsvaret. 
Forsvarschefen (med Forsvarsstabschefen som afløser) havde med ansvar overfor Forsvarsministeren 
kommandoen over Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de organer til støtte for forsvaret, der ikke hørte 
direkte under Forsvarsministeriet. Forsvarsstaben støttede Forsvarschefen og udgjorde sammen med denne 
Forsvarskommandoen. 
Forsvarschefen kunne efter bemyndigelse fra Forsvarsministeren: 
• Delegere dele af sin kommando over styrker, der blev indsat i internationale operationer til chefen for 

pågældende internationale styrke eller mission. 
• Delegere dele af sin kommando over militære styrker m.v., der blev indsat til løsning af opgaver i NATO-

regi til SACEUR eller SACLANT. 
• Delegere dele af sin kommando over militære styrker til Chefen for Forsvarets Operative Styrker. 
 
For Forsvarets Efterretningstjeneste fastsatte loven, at denne tjeneste var direkte underlagt Forsvarsministe-
ren, samt at dens opgave var at indsamle, bearbejde og formidle informationer om forhold i udlandet af be-
tydning for Danmarks sikkerhed, herunder for danske enheder m.v. i udlandet. 
 
Den nationale struktur med Forsvarskommandoen, hæren, søværnet, flyvevåbnet, de tre værns materiel-
kommandoer, Danske Division og hjemmeværnet blev altså bibeholdt, mens der internt i de enkelte værn og 
myndigheder i overensstemmelse med forligsaftalen skulle gennemføres ændringer, som er beskrevet ne-
denfor. 
Også på det værnsfælles område skulle der i løbet af forligsperioden gennemføres ændringer: I Køben-
havnsområdet blev et antal myndigheder samlet under Forsvarsakademiet, der fik status som niveau II myn-
dighed på linie med f.eks. Hærens Operative Kommando. Endvidere skulle der ske personelreduktioner i 
Forsvarsstaben, og informatikstrukturen skulle centraliseres. 
Funktionen Chefen for Forsvarets Operative Styrker blev nedlagt i juli 2004, og Forsvarschefen overtog 
denne funktions opgaver. 
 
 
NATO-strukturen 
I slutningen af 1990-erne blev der gennemført et omfattende analysearbejde med henblik på at tilpasse 
NATO-strukturen til den nye sikkerhedspolitiske situation. Der blev således lagt vægt på at styrke Den Euro-
pæiske Sikkerheds- og Forsvarsidentitet (ESDI) og et (i konsekvens af beslutningen) øget samarbejde mel-
lem NATO, Den Vesteuropæiske Union (WEU) og EU. Resultatet blev en forenkling og rationalisering af bl.a. 
alliancens Europakommando. Der blev således skåret stærkt i stabsstrukturen samt indført nye begreber og 
procedurer. Den stærkt forenklede organisation kan ses på nedenstående skitse. Bemærk, at Polen, Tjekkiet 
og Ungarn i 1999 var blevet medlemmer af NATO. 
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Hele NATO’s organisation gennemgik omkring årtusindskiftet store ændringer. Her er vist den ændrede organisation af Allied Command 
Europe (Europakommandoen), hvis chef, Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) er Strategic Commander, mens de to under-
liggende niveauer er Regional Commanders med betegnelserne Commander-in-Chief Forces Northern Europe (CINCNORTH) hen-
holdsvis Commander-in-Chief Forces Southern Europe (CINCSOUTH). Forenklingen var bl.a. andet muliggjort ved at overføre et antal 
af de underlagte kommandoniveauer til styrkestrukturen. (NATO Handbook, NATO Office of Information and Press, Belgien 2001). 
 
Til trods for at revision af styrkestrukturen var i gang, var det fortsat den styrkestruktur, der var tilpasset 
modkoncentrationsstrategien fra 1990, der var gældende for arbejdet med forsvarsordning 2000 - 2004.  
Styrkestrukturen omfattede: 
• Reaktionsstyrkerne, der var opdelt i Immediate Reaction Forces (umiddelbare reaktionsstyrker) og Rapid 

Reaction Forces (hurtige reaktionsstyrker). 
• Main Defence Forces (hovedforsvarsstyrkerne), bestående af et antal multinationale korps og det såkald-

te Europakorpset med bidrag fra fem europæiske lande. 
• Augmentation Forces (forstærkningsstyrker) var andre styrker, der kunne anvendes til at forstærke et-

hvert NATO-område med henblik på afskrækkelse, krisestyring eller forsvar. 
 
De danske styrker, der var udpeget til de ovennævnte opgaver, er omtalt i nedenfor. 
 
Et antal stabe og kommandoer, der refererede til SACEUR havde særlige opgaver. Dette var bl.a. gældende 
for NATO Airborne Early Warning Force (NAEWF), ACE Rapid Reaction Corps (ARRC) og ACE Mobile 
Force Land (AMF(L). 
 
I kommandostrukturen var der som nævnt sket betydelige ændringer i perioden fra beslutning i 1997 til im-
plementering i 1999. De væsentligste for Danmark var, at Allied Forces Baltic Approaches (BALTAP) i marts 
2000 ændrede navn til Joint Command Northeast (JCNORTHEAST), idet det nye hovedkvarter fik navnet 
Joint Headquarters Northeast (JHQ NE). Den nye kommando fik – i modsætning til tidligere – ikke noget fast 
geografisk ansvarsområde. Den blev underlagt AFNORTH, der med hovedkvarter i Brunssum i Nederlande-
ne overtog det tidligere AFNORTHWEST og AFCENT område. 
• LANDJUT blev nedlagt og efterfulgt af Multinational Corps Northeast (MNC NE) med hovedkvarter i Stet-

tin. 
• LANDZEALAND blev nedlagt ultimo 2000, idet opgaverne blev overført til Hærens Operative Kommando. 
• For de to andre værnskommandoer skete også sammenlægninger, idet ADMDANFLEET knyttedes til 

NAVNORTH og Combined Air Operations Center 1 (ICAOC 1) blev underlagt AIRNORTH.  



 120

 
 

Hæren 
 
Driftsstrukturen 
Udviklingen i hæren var i årene efter indgåelse af forliget underkastet et stort antal ændringer. Disse blev 
implementeret gradvis, så nedenstående beskrivelse var ikke gældende i hele perioden, men giver et indtryk 
af de ændringer, man indførte medio 2001. 
 
Divisioner o.l.: 
• Danske Division (med 1. Jyske Brigade, 3. Jyske Brigade, 1. Sjællandske Brigade, Kampgruppe Danske 

Division og Danske Divisionsartilleri). 
• Den Danske Internationale Brigade. 
 
Kampgrupper m.v.: 
• Jyske Kampgruppe. 
• Sjællandske Kampgruppe. 
• Logistisk Støttegruppe/Hærens Operative Kommando. 
 
Lokalforsvarsregioner (Alle med bidrag fra Hjemmeværnskommandoen. Se også under hjemmeværnets 
struktur senere): 
• Militærregion Nord- og Midtjylland. 
• Militærregion Sydjylland og Fyn. 
• Militærregion Sjælland og Lolland-Falster. 
• Militærregion VI. (Chefen tillige Kommandant i København indtil udgangen af juni 2001). 
• Lokalforsvarsregion Bornholms Værn med bidrag fra Hjemmeværnskommandoen. (Chefen tillige 

Kommandant på Bornholm). 
 

UDVAFD/HOK

AnsvarsområderneAnsvarsområderne
LFR NORD & MIDTJYLLANDLFR NORD & MIDTJYLLAND

(LFR NORD)(LFR NORD)

JKGJKG

SKGSKG

Ny RGN-
struktur

LFR SYDJYLLAND & FYNLFR SYDJYLLAND & FYN
(LFR SYD)(LFR SYD)

LFR KØBENHAVNLFR KØBENHAVN
(LFR KBH)(LFR KBH)

LFR SJÆLLANDLFR SJÆLLAND
(LFR SJ)(LFR SJ)

LFR BORNHOLM VÆRNLFR BORNHOLM VÆRN
(LFR BV)(LFR BV)

 
 

Lokalforsvarsregionerne var det nye islæt i hærens organisation. Disse skulle gennemføre operationer i Danmark, hvis der opstod en 
truende situation på et tidspunkt, hvor øvrige styrker var engageret udenfor landets grænser. Lokalforsvarsregionsstabene var (i 
princippet) sammensat som for eksempel brigadestabe, men med et stort islæt af personel af hjemmeværnet. 
Det bør bemærkes, at man påregnede, at de to kampgrupper deltog (under HOK ledelse) i forsvaret af Danmark, samt at størstedelen 
af det mandskab, der kunne indsættes til forsvar af landet, var personel af hjemmeværnet. 
(Skitsen er fra en afklassificeret HOK-briefing). 
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Regimenter m.v.: 
• Den Kongelige Livgarde. (Tillige Sjællandske Kampgruppe). 
• Prinsens Livregiment. (Tillige Kampgruppe Danske Division). 
• Jydske Dragonregiment. (Tillige Jyske Kampgruppe). 
• Gardehusarregimentet. 
• Kongens Artilleriregiment. (Tillige Danske Divisionsartilleri). 
• Dronningens Artilleriregiment. 
• Ingeniørregimentet. 
• Telegrafregimentet. 
• Trænregimentet. (Tillige Logistisk Støttegruppe/Hærens Operative Kommando) 
• Det Danske Internationale Logistik Center. 
 
Lejre: 
• Borrislejren. 
• Oksbølslejren. 
• Jægersprislejren. 
 
Skoler: 
• Hærens Officersskole. (Chefen er tillige Kommandant i København fra 1. juli 2001). 
• Hærens Kampskole. (Chefen er tillige Tjenestegrensinspektør for Kamptropperne). 
• Hærens Artilleriskole. (Chefen er tillige Tjenestegrensinspektør for Artilleriet). 
• Hærens Ingeniør- og ABC-skole. (Chefen er tillige Tjenestegrensinspektør for Ingeniørtjeneste). 
• Hærens Signalskole. (Chefen er tillige Tjenestegrensinspektør for Signaltjeneste). 
• Hærens Logistikskole. (Chefen er tillige Tjenestegrensinspektør for Logistik). 
• Hærens Sergentskole. 
 
Andre myndigheder: 
• Jægerkorpset. 
• Hærens Flyvetjeneste 
 
Under hæren hørte tillige Hærens Materielkommando (med Hærens Parkområde, Hærens Hovedværksted 
og Ammunitionsarsenalet). 
 
Krigsstrukturen 
(Se også Tillæg 1). 
 
De disponible styrker til forsvar af selve Danmark ville afhænge af forholdene, herunder især hvilke styrker, 
der var udsendt som reaktionsstyrker eller andre internationale opgaver. De styrker, der fast indgik i landets 
forsvar af ovenstående skitse samt Tillæg 1. 
De enheder af afdelingsstørrelse, der kunne blive tale om, er listet i Tillæg 1. 
Det kunne påregnes, at (evt. kun dele af) følgende enheder var disponible til forsvar af dansk territorium:  
• Bidragene til Multinational Corps North East: Stabspersonel, korpstropper og Danske Division. 
• Kampgrupper: En sjællandsk og en jysk. Derudover en kampgruppe (2000 mand), der var tilknyttet Dan-

ske Division som organisatorisk sikringsenhed. 
• De fem lokalforsvarsregioner inkl. hjemmeværnsenhederne i resp. regioner. 
 
I det territoriale forsvar (incl. den sjællandske og den jyske kampgruppe) indgik der i alt 11 bataljoner, altså 
en reduktion på otte bataljoner (med tilhørende støttestruktur) i forhold til den tidligere ordning. 
Hærens krigsmæssige styrketal var i alt 46.000 mand, hvortil kom aktiveret personel af hjemmeværnet. 
 
De højt prioriterede internationale opgaver kunne omfatte følgende styrkebidrag fra Danmark: 
• Hærens styrkebidrag til NATO Immediate Reaction Forces: En underafdeling, der med kort varsel skulle 

kunne udsendes i op til seks måneder. 
• Bidrag til NATO Rapid Reaction Forces (Allied Command Europe Rapid Reaction Corps): Den Danske 

Internationale Brigade (DIB). 
• Deltagelse i og udvikling af Multinational UN Stand-by Forces High Readiness Brigade (SHIRBRIG): Et 

hovedkvarterskompagni, en opklaringsenhed og et militærpolitidetachement. 
 
De i denne forbindelse prioriterede materielanskaffelser er omtalt tidligere i kapitlet. 
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Øvrige værn m.v. 
 
Hjemmeværnet 
Nye og mere omfattende opgaver krævede opstilling og uddannelse (efter frivillighedsprincippet) af nye en-
heder (max. 3000 personer i alt). Der blev anskaffet transportkøretøjer, observations- samt ABC-materiel, 
præcisionsvåben, fartøjer og kommunikationsmateriel. 
Strukturen (både den administrative, logistiske, uddannelsesmæssige samt ledelses- og føringsmæssige) 
blev rationaliseret ved reduktion af antallet af regioner fra syv til fem, tilpasning af distriktsstrukturen og juste-
ring af Marinehjemmeværnets struktur (bl.a. ved nedlæggelse af syv flotiller), ligesom Flyverhjemmeværnets 
struktur blev reduceret (bl.a. ved reduktion af antallet af luftmeldeposter). 
Hjemmeværnets bemanding blev justeret ved at konvertere et antal officersstillinger til stillinger for befa-
lingsmænd af sergentgruppen. Der blev gjort tiltag til at forøge medlemstallet, ligesom man søgte at få sæn-
ket gennemsnitsalderen for medlemmerne og effektivisere uddannelsen. 
 
Hjemmeværnets struktur omfattede Hjemmeværnskommandoen hvori indgik: 
Hjemmeværnsledelsen, Hjemmeværnsstaben og inspektørerne for henholdsvis hærhjemmeværnet, marine-
hjemmeværnet og flyverhjemmeværnet. 
 
Under Hjemmeværnskommandoen hørte: 
 
 
Hærhjemmeværnet med 
• Lokalforsvarsregion Nord- og Midtjylland med hærhjemmeværnsdistrikterne Vendsyssel, Aalborg, 

Himmerland-Thy, Holstebro, Viborg, Djursland, Århus og Herning. 
• Lokalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland med hærhjemmeværnsdistrikterne Ribe, Vejle, 

Sønderjylland, Nordvestfyn og Sydfyn. 
• Lokalforsvarsregion Sjælland og Lolland-Falster med hærhjemmeværnsdistrikterne Odsherred, Vestsjæl-

land, Sydsjælland og Lolland-Falster. 
• Lokalforsvarsregion København med hærhjemmeværnsdistrikterne Ryvangen, København, Amager, 

Jonstrup, Køge Bugt og Nordsjælland. 
 
Marinehjemmeværnet med marinehjemmeværnsdistrikterne 1 og 2 samt Marinehjemmeværnsflotille 471. 
 
Flyverhjemmeværnet med flyverhjemmeværnsdistrikterne 1, 2 og 3 samt Luftmeldekorpset. Under Luftmel-
dekorpset henførtes i operativ henseende de tre flyverhjemmeværnsdistrikter og Flyverhjemmeværnsafsnit 
Bornholm. 
 
Under Hjemmeværnskommandoen hørte endvidere Tjenestestedskorpset, Virksomhedshjemmeværnet og 
Hjemmeværnsskolen. 
 
I lokalforsvarsregionerne indgik personel fra både Hjemmeværnskommandoen og Forsvarskommandoen. 
 
Særlige forhold vedrørende Lokalforsvarsregion Bornholms Værn: 
• Lokalforsvarsregionen hørte under Hærens Operative Kommando. 
• Det Bornholmske Hjemmeværn, hvortil Marinehjemmeværnsflotille 471 og Flyverhjemmeværnsafsnit 

Bornholm henførtes i administrativ henseende, var en del af Lokalforsvarsregion Bornholms Værn. 
 
Søværnet 
Der skulle anskaffes to fleksible støtteskibe, standardfartøjer MK I og MK II, to inspektionsfartøjer samt 
kommunikations- og kystradarmateriel. Søværnets militære krigsstyrke blev fastsat til ca. 7.300 personer. 
Det blev besluttet at udfase to minelæggere, et inspektionsskib og missilbådene af Willemoes-klassen, mens 
to af de fem ubåde skulle tages ud af drift. Samtidig gennemførtes et stort antal reduktioner af landbaserede 
forsvarsanlæg, af skolestrukturen samt af antallet af depoter. 
 
Flyvevåbnet 
Transportflykapaciteten blev forøget, idet der blev anskaffet fire transportfly, erstatning for G-III, redningshe-
likoptere og derudover diverse ammunitions- og elektronikeffekter. 
Der blev gennemført omfattende rationaliseringer ved bl.a. at nedlægge Flyvestation Værløse som flyopera-
tiv flyvestation, samle F-16 i tre eskadriller i stedet for fire, samle Forsvarets helikoptertjeneste under Fly-
vertaktisk Kommando og flytte Hærens Flyvetjeneste til Karup, justere strukturen for det jordbaserede luftfor-
svar ved at etablere seks ens eskadriller med hver to DHAWK fire units og et STINGER element, Luftværns-
gruppen blev nedlagt i 2001 og sammenlagt med Kontrol- og Varslingsgruppen til Kontrol- og Luftforsvars-
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gruppen. Der blev endvidere gennemført et antal justeringer (reduktioner eller centraliseringer) i drifts-, vedli-
geholdelses- og skolestrukturerne. 
Der blev nedlagt et antal faciliteter, herunder flyvestationerne Vandel, Stevns og Højstrup. 
Flyvevåbnets militære krigsstyrke blev fastsat til ca. 11.600 personer. 
 
 

Internationalt engagement 
 
Efter årtusindskiftet ændrede Danmarks internationale engagement karakter: Indsættelserne blev både ud-
dannelsesmæssigt mere krævende, farligere og gennemført under (for danskere) helt anderledes klimatiske 
forhold. 
 
Balkan 
SFOR (Stabilization Force) i Bosnien blev reduceret kort efter årtusindskiftet. Som en konsekvens heraf blev 
Den Nordisk-Polske Brigade nedlagt og erstattet af Den Nordisk-Polske Kampgruppe, som blev underlagt 
den amerikanske Multinational Division North. Det danske bidrag til kampgruppen var på ca. 400 mand i alt. 
Denne styrke blev de følgende år reduceret, og i 2003 blev den sidste danske enhed (kampvognseskadro-
nen) hjemtaget. 
Den danske bataljon ved KFOR (Kosovo Force) var tilknyttet en fransk ledet brigade (Multinational Brigade 
North). Bataljonen blev udsendt i august 1999, og dens styrke varierede en del de følgende år. Eksempelvis 
opstod der sidst i perioden (i marts 2004) uroligheder, som medførte, at NATO måtte gennemføre en hurtig 
forstærkning af enhederne (heraf 100 mand fra Danmark). I løbet af få dage var situationen under kontrol. 
Danmark havde tilkendegivet, at landets deltagelse (i 2004 på ca. 350 mand) ville blive opretholdt, indtil 
NATO vurderede, at situationen var stabil nok til en generel reduktion. 
I Makedonien havde situationen i 1991 udviklet sig så truende, at egentlig borgerkrig var sandsynlig. NATO 
iværksatte derfor operationerne ESSENTIAL HARVEST (der senere blev fulgt op af operation AMBER FOX). 
En dansk generalmajor fik kommandoen over Task Force Harvest og Task Force Fox. Øvrig dansk deltagel-
se var en opklaringsdeling, et nationalt støtteelement og et antal stabsofficerer. Operationen blev afsluttet 
ultimo 2002. 
 
Afrika 
Efter indgåelse af en våbenhvileaftale den 18. juni 2000 blev FN-operationen UNMEE (United Nations Missi-
on in Ethiopia/Eritrea) iværksat. Det danske bidrag (DANCON/SHIRBRIG/UNMEE) på i alt ca. 325 mand 
blev – efter at have været udsendt i et halvt år – hjemtaget medio 2002. 
 
Afghanistan 
Som konsekvens af terrorangrebene 11. september 2001 iværksatte NATO Artikel 5, og der blev under ame-
rikansk ledelse etableret en koalition, der skulle dæmme op for terroraktiviteter. Der blev i fortsættelse heraf 
allerede fra 2002 gennemført to forskellige operationer, begge med baggrund i et FN-mandat: 
• ISAF (International Security Assistance Force), der gennemførte stabiliseringsaktiviteter, og hvor det 

samlede danske bidrag var ca. 70 personer. Disse var dels indsat i Kabul-området, dels som bidrag til det 
britiske PRT (Provincial Reconstruction Team) i det nordlige Afghanistan. 

• OEF (Operation Enduring Freedom), hvis formål blandt andet var at gennemføre offensive operationer 
mod tilbageværende Taliban- og Al Qaida grupper. Danmark afgav specialstyrker til denne operation. 

 
Irak 
Krigen mod Irak med henblik på at fjerne Saddam Husseins regime havde dansk tilslutning, og Danmark 
deltog med et lægehold, en korvet og en ubåd. Efter krigens afslutning besluttede Danmark fra maj 2003 at 
deltage med hærstyrker med henblik på at medvirke til at sikre et fredeligt forløb af genopbygningen af lan-
det. Den danske hærstyrke, der indledningsvis var på ca. 380 mand, kom under kommando af den britisk 
ledede Multinational Division South East, og blev placeret i Basra-området. Derudover var et antal enkelt-
personer og mindre enheder tjenstgørende i andre dele af landet, herunder Bagdad-området. 
 
Ud over de ovennævnte indsættelser deltog Danmark i et antal observatør- og andre mindre personelkræ-
vende missioner. På Forsvarsministeriets hjemmeside (www.fmn.dk) kan man dels se en samlet liste over 
sådanne missioner, dels via links søge baggrundsviden og detaljer om de enkelte indsættelser. 
 
 
 
 
Kilder og baggrundsmateriale: 
- Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. 
- Lov nr. 123 af 27. februar 2001 om hjemmeværnet. 
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- Kundgørelse for Forsvaret B. 2-1 af 1. oktober 2000. (Om Forsvarets inddeling). 
- Do. B. 2-10 af 27. august 2001. (Om Hjemmeværnets inddeling). 
- Do. B. 4-22 af 1. juli 2001. (Om ansættelsesformer for bl.a. militært personel). 
- NATO Handbook. Belgien 2001. (Med bl.a. en omfattende liste over forkortelser). 
- BALTAP skifter navn. (VÆRNS kontakt nr. 1/2000. Udgivet af Forsvarskommandoen). 
- Tema: Militærteknologisk udvikling. (Militært tidsskrift nr. 5/2001. Det krigsvidenskabelige Selskab, 2001). 
- Freddie Drewsen: Revolution in Military Affairs – Militær informatik.  (Militært tidsskrift nr. 5-2001, side 419-422. Det krigsvi-

denskabelige Selskab, 2001). 
- Tema: RMA: Revolutionen i militære forhold. (Militært tidsskrift nr. 1-2004. Det krigsvidenskabelige Selskab, 2004). 
- Martin Thomas Jensen og Sune Wadskjær Nielsen: Det danske totalforsvarssamarbejde. (Forsvarets Oplysnings- og Velfærds-

tjeneste 2003, ISBN: 87-91322-01-04.) 
- www.fmn.dk 
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-  

Kapitel 18 
Forsvarsordning 2005 – 2009  

 
 

Baggrund 
 
Politisk situation 
I juni 2004 blev der indgået en aftale om Forsvarets ordning fra 2005 til 2009 mellem Venstre, Det Konserva-
tive Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne. Det blev i aftalen fast-
slået, at Forsvaret fik til formål at: 
• Imødegå direkte og indirekte trusler mod Danmarks og allieredes sikkerhed. 
• Hævde dansk suverænitet og gennemføre beskyttelse af den danske befolkning. 
• Bidrage til international fred og sikkerhed i overensstemmelse med principperne i FN-pagten, særligt 

gennem konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende og humanitære opgaver. 
 
Den sikkerhedspolitiske udvikling fordrede, at dansk forsvar styrkede kapaciteten på to centrale områder: 
• Internationalt deployerbare kapaciteter. 
• Evnen til at imødegå terrorhandlinger og disses virkninger. 
 
Både FN og NATO blev fremhævet som væsentlige faktorer i dansk sikkerhedspolitik. Dansk forsvar skulle 
derfor kunne bidrage med indsatsklare, veludrustede og effektive styrker til internationale operationer. Sam-
tidig blev det vigtigt at styrke samordningen mellem den militære og den civile, humanitære indsats i et ind-
satsområde. 
Med hensyn til EU blev det fremhævet, at Forsvarets struktur og kapacitet skulle indrettes, så Danmark – 
efter en eventuel ophævelse af forsvarsforbeholdet – ville være i stand til at levere bidrag til kommende eu-
ropæisk ledede, fredsstøttende opgaver. 
 
Generelt tilstræbtes det at kunne imødegå trusler der, hvor de måtte opstå, altså ikke kun i Danmarks nær-
område. Trusselsbilledet var altså ændret på flere områder: 
• Truslernes art. 
• Geografiske forhold, afhængigt af hvor i verden, en trussel skulle imødegås. 
• Hvilke midler, der krævedes for at imødegå den aktuelle trussel. 
 
Disse forhold krævede bl.a. særlig opmærksomhed med hensyn til uddannelse af deltagerne, en til formålet 
egnet udrustning og bevæbning samt ofte tillige koordination af civil og militær indsats i et indsættelsesom-
råde. 
 
Beskyttelsen af dansk territorium i en kritisk situation (totalforsvaret) blev tillagt stor vægt, og derfor blev det 
besluttet at etablere en totalforsvarsstyrke på ca. 12.000 soldater med en uddannelse på fire måneder. Styr-
ken skulle kunne indkaldes til løsning af totalforsvarsopgaver i tilfælde af trussel mod det danske samfund 
eller i tilfælde af katastrofer. Det statslige redningsberedskab samt hjemmeværnets og Forsvarets opgaver 
blev derfor samlet under Forsvarsministerens ressort. 
Forsvarets behov skulle være styrende for antallet af unge, der blev indkaldt under værnepligtsordningen, og 
behovet skulle derfor i størst muligt omfang søges dækket ad frivillighedens vej. Var der ikke et tilstrækkeligt 
antal egnede frivillige, skulle resten udskrives. Kvinder havde ret til at melde sig frivilligt, men ikke pligt dertil. 
For en række funktioner af mere specialiseret art, f.eks. tjeneste i det statslige redningsberedskab og vagt-
tjeneste for Kongehuset skulle gælde en længere grundlæggende uddannelse. 
De værnepligtiges deltagelse i internationale operationer skulle udelukkende baseres på frivillighed, og der 
krævedes forinden betydelig supplerende uddannelse, i alt af størrelsesorden et års militær uddannelse in-
den udsendelse. 
 
Omstillingen af Forsvaret forudsatte en omfattende rationalisering og centralisering af stabe, institutioner 
m.v. med henblik på at ændre balancen mellem operative kapaciteter og andre strukturer, idet sigtet var at 
tilvejebringe mere slagkraftige, operative kapaciteter til indsættelse i internationale operationer. 
 
Sigtet med ændringerne 
Der skulle først og fremmest tilgodeses følgende formål med ændringerne: 
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• Styrkelse af evnen til at deltage i internationale krisestyrings- og fredsstøttende operationer med 
deployerbare styrker på et højt beredskab, herunder bidrag til NATOs Reaktionsstyrke (NATO Response 
Force). 

• Styrkelse af landets muligheder for – koordineret og med en betragtelig styrke – at kunne varetage 
totalforsvarsopgaver i tilfælde af anslag mod Danmark samt i tilfælde af katastrofer. - Også i fredstid. 

• Reduktion af et antal aktiviteter og rationalisering af procedurer med henblik på at kunne frigøre økonomi-
ske ressourcer og mandskab for at kunne styrke landets muligheder for deployering af kvalitativt tilfreds-
stillende enheder til indsættelse i internationale opgaver. 

 
Lovens hovedindhold 
Følgende havde særlig stor indflydelse på hærens udvikling i forligsperioden: 
• Mobiliseringsenhederne blev nedlagt. 
• Værnepligten blev væsentligt ændret. 
• Totalforsvaret blev udbygget og omlagt. 
• Antallet af enheder blev reduceret, medens de tilbageværende fik større effektivitet. 
• Der blev gennemført omfattende rationaliseringer, centraliseringer, forflyttelser, afskedigelser og 

nedlæggelser af institutioner, kaserner m.v.  
 
For øvrige værn samt værnsfælles stabe og institutioner blev der iværksat tilsvarende store ændringer. Ved 
redaktionens slutning var der ikke overblik over, om de mange ambitiøse intentioner kunne gennemføres 
med succes inden for den aftalte forligsperiode. 
I forliget blev det endvidere fastsat, at det i løbet af forligsperioden skulle overvejes, om de tre operative 
kommandoer (Hærens Operative Kommando, Søværnets Operative Kommando og Flyvertaktisk Komman-
do) skulle sammenlægges, ligesom man skulle fortsætte overvejelserne om hjemmeværnets og det statslige 
redningsberedskabs forhold. 
 
Vægten blev lagt på, at danske styrker hurtigt og effektivt kunne blive opstillet og udsendt i internationale 
operationer. Det var målet kontinuerligt at kunne opretholde udsendte styrker på op til 1.500 soldater fra 
hæren og ca. 500 i alt fra søværnet og flyvevåbnet. Disse reaktionsstyrker skulle kunne indsættes under 
Allied Command Europe Rapid Reaction Corps (ARRC), Multinational Corps North East (MNC-NE) eller 
under kommandoer, der måtte blive etableret som led i indsættelser foranlediget af f.eks. FN, NATO eller 
andre konstellationer, som situationen måtte kræve, herunder ikke mindst NATO Reponse Force. Hævdelse 
af dansk suverænitet og imødegåelse af direkte eller indirekte trusler mod landets befolkning eller territorium 
skulle primært tilgodeses af totalforsvaret, men om nødvendigt også ved anvendelse af enheder tilhørende 
reaktionsstyrkerne i tilfælde af behov for egentlig militære operationer. 
 
Doktriner 
Som det havde været tilfældet i fortsættelse af Golf-krigen i 1990-91, blev der også i fortsættelse af Irak-kri-
gen i 1993 taget initiativer til at udvikle forskellige strategier. Hvor det efter Golf-krigen i høj grad var et 
spørgsmål om at udvikle nyttiggørelsen af teknologiske fremskridt, var det efter Irak-krigen i højere grad et 
spørgsmål om at udvikle strategier med henblik på at imødegå terrorisme, der tiltrak sig opmærksomhed.  
Beskyttelse af landets egen befolkning fik en fremtrædende plads. For eksempel er den amerikanske Natio-
nal Security Strategy efterfulgt af The National Strategy for Homeland Security i 2002 udtryk for denne æn-
dring af strategiudviklingen. Også kontrol med informationsstrømme, pengeoverførsler og visse befolknings-
grupper blev forøget som et led i bestræbelserne på at reducere faren for terroraktivitet – også i vesteuro-
pæiske lande. 
 
For indsatte enheder var det især mærkbart, at informationsteknologien blev udnyttet af politikere og andre 
meningsdannere, der fik mulighed for at følge krigshandlingerne langt mere detaljeret end under tidligere 
konflikter. Effekten af disse forhold var i stadig udvikling, da redaktionen sluttede i juni 2006, men der var 
allerede på dette tidspunkt tegn på, at bl.a. pressens behandling af (samt udtalelser fra forskellige politikere 
om) situationen i indsættelsesområder havde en negativ indflydelse på hvervning til udsendte enheder. Be-
hovet for informations- og kommunikationsstrategier blev bl.a. derfor mere udtalt. Den nye danske forsvars-
ordning indeholdt således Forsvarets Kommunikationstjeneste samt Forsvarets Medietjeneste. Disse blev 
placeret direkte under Forsvarskommandoen som funktionelle tjenester. 
 
Et andet forhold med stor indflydelse var skiftet fra symmetrisk til asymmetrisk krigsførelse. Dette var tildels 
teknologisk betinget, men nok så meget foranlediget af nye politiske aktører med egne intentioner, og som 
nu ville kunne udnytte de nye teknologiske muligheder. Der var således flere grunde til, at denne form for 
krig (terroraktivitet) blev mere anvendt, end man kendte den som f.eks. partisanaktivitet under tidligere krige: 
• Nye sikkerhedspolitiske aktører. 
• Globalisering, hvor geografiske afstande ikke var hæmmende for aktørerne. 
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• Den våbenteknologiske udvikling og nye anvendelsesmåder for hidtil kendte virkemidler. 
 
Vedrørende de nye aktører skal kun anføres, at hvor det tidligere primært var stater, der anvendte militære 
magtmidler, oplevede man i begyndelsen af det 21. århundrede stadig flere eksempler på, at private organi-
sationer kunne udnyttede både kampmidler af forskellig art og den civile infrastruktur til at forfølge deres 
internationale mål. Dette skete f.eks. ved indsættelse af ganske små grupper eller enkeltpersoner i operatio-
ner med en forventet stor pressedækning. Sådanne terrorgrupper blev ledet i netværksstrukturer, der gjorde 
det vanskeligt at bekæmpe aktørerne ved at tilintetgøre kommandostrukturen, da sådanne smågrupper blev 
indsat i en stærkt decentraliseret, og derfor – evt. på grundlag af en generel idé eller holdning – kunne fort-
sætte aktiviteterne trods tab af en leder, andre enkeltpersoner eller småenheder. 
 
Efterhånden som danske indsættelser skiftede karakter som konsekvens af modstandernes ændrede frem-
gangsmåder, blev det nødvendigt at overveje forhold som indsættelse mod irregulære (i forhold til danske 
enheders normale fremgangsmåde asymmetriske) styrker samt indsættelse under geografisk fremmedarte-
de forhold (bl.a. i et helt anderledes klima). 
For den enkelte soldat blev det nødvendigt at have et nøje kendskab til de regler for enhedens indsættelse, 
der var fastsat af den myndighed (f.eks. FN), der havde legaliseret operationen. Også de regler, der nationalt 
var fastsat for de enheder og enkeltpersoner, som et land udsendte i internationale operationer, var en nød-
vendig baggrundsviden. - Både for enhedens chef og for hver enkelt soldat. 
 
Globaliseringen medførte, at også danske styrker skulle kunne indsættes over store afstande med fly og 
skibe, et forhold man så illustreret ved prioritering af materielanskaffelser. 
 
Selvom de danske regler og reglementer, f.eks. Feltreglement I, var blevet udbygget vedrørende indsættel-
ser under de vidt forskellige forhold, blev der stillet stadig større krav til den enkelte udsendte. Hver enkelt 
soldat skulle nu også kende lokale leveregler og omgangsformer i indsættelsesområdet samt kunne efterle-
ve danske og missionsspecifikke regler for tjenesten. 
 
De doktriner, man anvendte, fulgte i mulig udstrækning tidligere tiders fremgangsmåder, om end de indsatte 
enheder ofte var små og arbejdede mere spredt, men med mulighed for at påkalde ild- og anden støtte hur-
tigt og over store afstande. Der blev lagt større vægt på anvendelsen af specialstyrker som Jægerkorpset og 
Frømandskorpset, idet disse enheder på grund af deres uddannelse og taktiske fremgangsmåder kunne 
indsættes på en måde, så terrorgruppernes asymmetriske effekt blev delvis neutraliseret. 
 
Teknologi 
Udviklingen inden for våbenteknologi, elektro-optiske hjælpemidler til at tilvejebringe oplysninger om fjenden, 
transportteknologi, edb-baserede føringsstøttemidler og simulationsudstyr til effektivisering af uddannelsen 
forventedes alt sammen at blive nyttiggjort i den udstrækning, den økonomiske ramme muliggjorde. 
 
Transportmidler til hurtig og global indsættelse samt logistisk støtte til indsatte enheder var udviklet og blev 
nu også prioriteret højt til forbedring af danske enheders kapacitet. 
Kommunikations- og føringssystemer blev fortsat teknologisk forbedret, ligesom midler til indhentning af 
strategiske og taktiske efterretninger blev videreudviklet. 
Sideløbende med udviklingen af detaljeret målerkendelse blev leveringsmidler og ammunitionstyper efter-
hånden så nøjagtige, at man i stor udstrækning kunne undgå civile tab ved bekæmpelse af erkendte fjendtli-
ge mål. Bl.a. systemer til netværksbaserede operationer understøttede denne udvikling. 
Køretøjstyper med kapacitet til at operere under ekstreme klimatiske forhold blev videreudviklet, ligesom selv 
forholdsvis lette køretøjer i højere grad blev forsynet med pansring til beskyttelse af personellet. 
Også for den enkelte soldat blev der teknologisk mulighed for udviklingsprogrammer, der kunne øge solda-
tens kampeffektivitet ved optisk at præsentere de dele af en given situation, som soldaten skulle bruge til 
ildafgivelse eller som advarsel mod en trussel. Uniformer ville sandsynligvis blive udviklet til bedre at kunne 
beskytte soldaten mod varme og kulde samt yde ekstra beskyttelse i tilfælde af sår og andre læsioner. 
 
Personel 
Forsvarets årsværksforbrug blev reduceret fra ca. 29.000 (heraf ca. 6.500 værnepligtige årsværk) ved ud-
gangen af 2004 til ca. 26.400 (heraf ca. 2.450 værnepligtige årsværk) ved udgangen af 2009. 
Personelsammensætningen blev løbende tilpasset de aktuelle forhold og optaget i de årlige finanslove. 
Personel af reserven var fortsat af stor betydning især for Forsvarets løsning af internationale opgaver, men 
også i nogen grad i forbindelse med uddannelse af Forsvarets enheder. Behovet forventedes dog at falde, 
og antallet af officerer af reserven blev tilpasset løbende med prioritet til deltagere i international tjeneste. 
Den hidtidige form for session blev afskaffet og fra 2006 erstattet med Forsvarets Dag, en hverve- og udta-
gelsesaktivitet, som alle 18-årige mænd blev indkaldt til (pligtig deltagelse), mens kvinder fik tilbud om delta-
gelse. De, der efterfølgende blev indkaldt til tjeneste, skulle gennemgå en kort (fire måneder) basisuddan-
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nelse med henblik på at løse opgaver i totalforsvarsregi samt som rekrutteringsgrundlag for en efterfølgende 
ca. ni måneder lang uddannelse med henblik på udsendelse i internationale operationer eller senere fastan-
sættelse i Forsvaret. 
De, der valgte kun at gennemføre basisuddannelsen, var forpligtet til efterfølgende at stå til rådighed med 
henblik på at løse opgaver i totalforsvarsregi. 
Derudover indkaldte man fortsat værnepligtige til løsning af opgaver i relation til kongehuset. Disse skulle 
forrette tjeneste i op til 12 måneder, men havde ikke nogen efterfølgende beredskabsforpligtelse. 
 
Økonomi 
Den økonomiske ramme (hele Forsvaret) blev forøget beskedent: I 2005 blev der afsat 18.600 mio. kr. og 
hvert af de følgende fire år lige godt 19.000 mio. kr. 
Godt 2.800 mio. kr. af ovennævnte beløb blev årligt afsat til materielinvesteringer. Til Forsvarets deltagelse i 
internationale operationer blev der i 2005 afsat 900 mio. kr. 
Ud over ovennævnte tilførtes ca. 450 mio. kr. sammen med overførslen af det statslige redningsberedskab, 
og Forsvaret skulle ydes kompensation for drift og indkøb af nyanskaffelser til istjenesten. 
 
 

Organisation og kapaciteter 
 

Kommandostrukturen 
 
Nedenstående behandles de organisatoriske forhold, der havde særlig indflydelse på hærens forhold, idet 
forhold vedrørende søværnet og flyvevåbnet samt visse andre myndigheder kun er medtaget i den udstræk-
ning, det skønnes nødvendigt for at beskrive betydningen for hærens opgaveløsning. 
 
National kommandostruktur 
Forsvarets øverste, nationale ledelse blev tilpasset således: 
Forsvarsministeriets departement fik fokus på strategisk udvikling samt overordnet styring og kontrol. Der 
blev overført opgaver fra Forsvarsministeriet til Forsvarsstaben, som blev placeret i København så tæt på 
departementet som muligt. Dette skulle muliggøre, at kommunikationen mellem Forsvarsministeren og For-
svarets øverste ledelse blev styrket. 
 
Den nationale struktur kom til at bestå af Forsvarskommandoen (Forsvarschefen og Forsvarsstaben) med 
kommandoen over (de anvendte forkortelser er anvendt i nedenstående illustration): 
• De operative kommandoer (Hærens Operative Kommando (HOK), Søværnets Operative Kommando 

(SOK), Flyvertaktisk Kommando (FTK), Grønlands Kommando (GLK) og Færøernes Kommando FRK)). 
• De funktionelle tjenester (Forsvarets Personeltjeneste (FPT), Forsvarets Materieltjeneste (FMT), Forsva-

rets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE), Forsvarets Regnskabstjeneste (FRT), Forsvarets Kom-
munikationstjeneste (FKIT) og Forsvarets Mediecenter (FMC)). 

• Øvrige myndigheder: Forsvarsakademiet (FAK) og Forsvarets Sundhedstjeneste FSU). 
 
 
Følgende myndigheder forblev (eller blev placeret) direkte under Forsvarsministeriet: 
• Forsvarets Efterretningstjeneste 
• Hjemmeværnskommandoen. 
• Beredskabsstyrelsen. 
• Farvandsvæsenet. 
• Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste (forudset nedlagt som selvstændig myndighed og 

sammenlagt med Forsvarets Kommunikationstjeneste). 
• Forsvarets Auditørkorps. 
• Forsvarets Interne Revision. 
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Oversigten er fra Forsvarskommandoens orienteringsmateriale (udgivet i 2006). Forkortelserne, som er anført under Operative kom-
mandoer, Funktionelle tjenester og Øvrige myndigheder, er forklaret i ovenstående tekst. . 
 
Oprettelsen af de ovenstående centrale ledelser betød, at man på lavere niveauer fjernede et antal lokale 
strukturer, hvis hidtidige opgaver fremover skulle løses fra centralt hold. I nogle tilfælde blev der lokalt place-
ret elementer, der kunne løse opgaverne på værnsfælles basis i et større geografisk område og under ledel-
se af respektive centrale tjenester. De sammenlægninger (centraliseringer), der i den anledning var nødven-
dige, kom til at forløbe over nogle år. 
Dermed var den hidtidige regimentsstrukturs traditionelle opgaver bortfaldet, idet også uddannelsesansvaret 
overgik til andre, nemlig brigaderne. Disse blev således ansvarlige for den uddannelse, der blev gennemført 
i de forskellige garnisoner: Totalforsvarsuddannelsen (hærens basisuddannelse (HBU)) og (den indledende 
del af) reaktionsstyrkeuddannelsen (HRU) blev begge gennemført af 2. Brigade, mens den efterfølgende 
uddannelse af reaktionsstyrker blev gennemført af 1. Brigade. Brigaderne, hvis hovedkvarterer fysisk var 
placeret i Haderslev (1. Brigade) og på Antvorskov Kaserne (2. Brigade), blev således ansvarlige for uddan-
nelsesaktiviteterne på stort set alle landets kaserner. 
Som det ses af nedenstående illustration med Hærens Operative Kommandos struktur, eksisterede regi-
mentsnavnene stadig. 
 
NATO-strukturen 
NATO’s forsvarsplanlægning, der under den kolde krig havde sikret, at medlemslandene ydede tilstrækkeli-
ge og koordinerede bidrag til det fælles forsvar, blev tilrettet den nye sikkerhedspolitiske situation. Grundla-
get for den to-årige styrkeplanlægningsproces, forsvarsministrenes Political Guidance (senere benævnt 
Comprehensive Political Guidance) dannede grundlag for de strategiske kommandoers Force Requirements. 
Disse blev derefter i NATO-hovedkvarteret omsat til Force Goals for de enkelte lande. I 2003 var denne pro-
ces blevet udvidet til også at omfatte målsætninger for de styrker og kapaciteter, der var påkrævet for 
NATO’s deltagelse i international krisestyring og fredsstøttende operationer. 
Knapt var kommandostrukturen fra 1997 implementeret, før der opstod ønske om yderligere revisioner. I juni 
2003 vedtog forsvarsministrene en ny struktur, der specialiserede de to strategiske kommandoer. Strategic 
Command Europe overtog ansvaret som Strategic Command Operations for alle alliancens operationer, 
medens Strategic Command Atlantic ændredes til Strategic Command Transformation med ansvar for til-
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pasning og udvikling af alliancens strukturer og kapaciteter. For Danmark var den væsentligste ændring, at 
de syv værnsfælles kommandoer på det subregionale (tredje) niveau blev afskaffet, hvilket førte til afvikling 
af Joint HQ North East i Karup. I Karup forblev Combined Air Operations Center 1 (CAOC 1) som en del af 
Air Component Command North i Ramstein. 
 
Også styrkestrukturen ændredes markant i perioden, idet forsvarsministrene i fortsættelse af topmødet i 
Prag juni 2002 vedtog en nye struktur den 1. juli 2002. Strukturen byggede på Ministerial Guidance, der 
fastlagde NATO’s målsætning som evnen til at udføre og opretholde tre samtidige operationer på korpsni-
veau med deltagelse af tilsvarende enheder af søværn og flyvevåben. I en værstefalds situation skulle styr-
kerne kunne indsættes samlet til en flerkorpsoperation. 
Til at understøtte denne ambition opstilledes i styrkestrukturen et antal korpshovedkvarterer på forskellige 
beredskabsgrader. Målsætningen var tre hovedkvarterer på højt beredskab rede til at indlede en operation 
og seks på et lavere beredskab til at vedligeholde en operation. I opstillingsprocessen var dette mål mere 
end nået, idet NATO rådede over seks korpshovedkvarterer på højt beredskab og tre på et lavere bered-
skab. Multinational HQ North East i Stettin tilhørte kategorien på lavere beredskab. 
Enhederne til at udfylde styrkestrukturen (korpstropper, divisioner, brigader og øvrige kapaciteter) skulle 
tilvejebringes som nationale bidrag gennem styrkeplanlægningsprocessen. 
 
Som et særligt element i styrkestrukturen blev der ved topmødet i Prag i juni 2002 besluttet oprettet en sær-
lig multinational reaktionsstyrke, NATO Response Force (NRF) på ca. 20.000 mand, der skulle være i stand 
til at løse alle forekommende militære opgaver fra regulær kamp til hjælp ved (natur)katastrofer. Når fuld 
operativ status var opnået i oktober 2006, ville styrken bestå af en Landcomponent opbygget omkring en 
brigade, en maritim komponent bestående af en Carrier Group, en Amphibious Group og en Surface Action 
Group, samt en flyvevåbenkomponent med en daglig kapacitet på 200 sorties. 
Styrkerne i NRF bestod af bidrag fra medlemslandene. De udpegedes for en to-års periode bestående af et 
års national klargøring, et halvt års multinational klargøring og øvelse samt et halvt års beredskab eller ind-
sættelse. Med tiden ville en stor del af nationernes styrkebidrag rotere gennem NRF. Derved ville NRF også 
blive et vigtigt element i udvikling og omstilling af alliancens styrker fra de hidtidige hjemlige kampopgaver til 
det nye opgavespektrum overalt i verden. 
Det var dermed en markant ændret NATO-alliance, der udgjorde grundlaget for forsvarsordningen 2005 – 
2009. 
 
 

Hæren 
 
Driftsstrukturen 
Med nedlæggelsen af det hidtidige mobiliseringsforsvar overførtes opgaver på dansk territorium til det civile 
redningsberedskab, hjemmeværnet og de elementer af det øvrige forsvar, der skulle støtte disses opgave-
løsning i totalforsvarsregi. Alle de nævnte aktører var blevet henlagt til forsvarsministerens ressort. 
 
Hærens basisuddannelse blev placeret på kasernerne i Aalborg, Skive, Holstebro, Fredericia, Varde, Slagel-
se, Høvelte og Vordingborg. Der skulle indkaldes ca. 6.000 årligt, svarende til 2.150 værnepligtige årsværk. 
 
Hærens skoler: Hærens Officersskole (Frederiksberg), Hærens Kampskole (Oksbøl), Hærens Ildstøtteskole 
(Varde), Hærens Ingeniør- og ABC-skole (Skive), Hærens Føringsstøtteskole (Fredericia), Hærens Logistik-
skole (Nr. Sundby) og Hærens Sergentskole (Sønderborg). 
Hærens tre musikkorps: Den Kongelige Livgardes Musikkorps (København), Prinsens Musikkorps (Skive) og 
Slesvigske Musikkorps (Haderslev).  
 
Nedenstående skitse fra Forsvarskommandoens orienteringsmateriale viser Hærens Operative Kommandos 
myndigheder og disses geografiske placering. 
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Der var i forbindelse med forsvarsordningen 2005-2009 sket (eller planlagt) et stort antal ændringer inden for 
hæren. Ud over det, der kan udledes af ovenstående skitse, skal der peges på følgende forhold: 
 
Nedlæggelser af enheder og regimenter: 
• Sjællandske Kampgruppe og Jyske Kampgruppe. 
• Danske Divisions kampgruppe. 
• Hærens Operative Kommandos opklaringsbataljon. 
• Fem kampbataljonerne i det territoriale forsvar. 
• Et antal enheder i divisionstropperne. 
• Eskadrille 724 (panserværnshelikopterkompagniet). 
• Hærens forskellige sergentskoler (grundlæggende sergentuddannelse) (bortset fra Hærens Sergentskole 

i Sønderborg).  
Derudover fik to brigader andet navn og ændrede opgaver, mens den tredje blev nedlagt.  
 
Andre tilpasninger og reduktioner: 
• På alle tilbageværende kaserner blev diverse støttefunktioner (alt lige fra værksteds- og depotstøtte til 

rengøring og anden indre og ydre vedligeholdelse af kaserneetablissementet) overført til de nyoprettede 
centrale tjenester. På de enkelte kaserner blev etableret et såkaldt garnisonsstøtteelement bestående af 
ganske få personer. 

• Alle 180 kampvogn Leopard 1 og et antal pansrede mandskabsvogne M113 blev udfaset. 
 
Følgende kaserner og øvelsesområder skulle nedlægges: 
• Sjælsmark kaserne. 
• Melby skyde- og øvelsesterræn. 
• Hevring skydeterræn. 
 
I aftalen indgik der følgende materielanskaffelser til hæren: 
• Opklaringskøretøjer. 
• Infanterikampkøretøjer. 
• Pansrede hjulkøretøjer. 
• Indledende anskaffelse af nyt ildstøttesystem. 
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• Kommunikations- og føringssystemer (C3I). 
• Simulationssystem til stabsøvelser. 
• Bjærgningskøretøjer. 
• Ingeniørmateriel. 
• ABC-materiel (værnsfælles). 
• Logistik, herunder forbedringer af felthospital. 
• Diverse specialmateriel til Jægerkorpset. 
 
Reaktionsstyrker (Operativ struktur) 
(Se også Tillæg 1). 
 
Det samlede antal af fastansat personel blev ca. 9.150, og antallet af reaktionsstyrkekontrakter blev fastsat 
til ca. 4.070 årsværk, hvortil der blev afsat 27.800 indkommanderingsdage. 
Følgende myndigheder og enheder udgjorde det danske reaktionsstyrkebidrag (med fuldt implementeret 
styrkestruktur ved forligsperiodens udløb): 
 
• Danske Division med stab, en kommunikationsenhed og et kommunikationscenter (Haderslev) og følgen-

de divisionstropper: 
• En telegrafbataljon og et elektronisk krigsførelseskompagni. (Begge Fredericia). 
• Et militærpolitikompagni. (Aalborg). 
• En ingeniørbataljon (stående). (Skive). 
• En artilleriafdeling (stående) med stab, målopklaringsbatteri, element til ledelse af flystøtte, 

opklaringsbatteri (UAV) (dette batteri blev dog på grund af bl.a. økonomiske problemer nedlagt primo 
2006). (Varde og Oksbøl). 

• En luftværnsmissilafdeling. (Varde). 
• Et CIMIC-kompagni. (Vordingborg). 

 
• 1. Brigade med stab og stabskompagni. (Haderslev). Brigaden blev tilmeldt NATO på højt beredskab og 

bestod primært af fast personel. Brigaden havde følgende dispositionsenheder: 
• En panserbataljon. (Holstebro). 
• To panserinfanteribataljoner. (Høvelte og Antvorskov). 
• En opklaringsbataljon. (Under Gardehusarregimentet, men garnisoneret på Bornholm). 
• En let opklaringseskadron. (Bornholm). 
• En logistikbataljon og et militærpolitikompagni. (Aalborg). 
• Et panseringeniørkompagni. (Skive). 
• En artilleriafdeling. (Varde). 

 
• 2. Brigade med stab og stabskompagni. (Slagelse). Brigaden blev tilmeldt NATO på lavere beredskab og 

bestod primært af personel på reaktionsstyrkekontrakt. Det var påregnet at kunne udsende den kontinu-
erligt i internationale opgaver fra primo 2006. Den havde 11 uddannelsesbataljoner underlagt og opstille-
de følgende kadrebemandede dispositionsenheder: 
• Tre panserinfanteribataljoner. (Slagelse, Høvelte og Holstebro). 
• En artilleriafdeling. (Varde). 
• Et panseringeniørkompagni. (Skive). 
• En logistikbataljon og et militærpolitikompagni. (Aalborg). 
• En let opklaringseskadron. (Bornholm). 

 
• Øvrige enheder: 

• Den Danske Operative Logistikgruppe. (Vordingborg). (Arvtager efter Det Danske Internationale 
Logistik Center). 

• Jægerkorpset (Aalborg), der i overensstemmelse med forligsteksten skulle søges udbygget til 135 
specialuddannede soldater. 

• Totalforsvarsregionerne Nordjylland (Aalborg), Midtjylland (Skive), Fyn, Syd- og Sønderjylland 
(Odense), Sjælland (Ringsted) og København (København). (Se detaljer i TILLÆG I). 

 
Med henblik på, at opgaverne i forbindelse med indsættelse af reaktionsstyrker kunne ske med kort varsel, 
forudsattes det, at indsættelser var planlagt og afprøvet under bl.a. øvelser i NATO-regi. Danske enheder 
skulle således tilknyttes NATO Response Force. Dette kunne eksempelvis ske ved at: 
• Danske Division og dennes enheder blev tilknyttet Allied Command Europe Rapid Reaction Corps 

og/eller Multinational Corps North East. 
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• Der ville kunne udpeges styrkebidrag til NATO Immediate Reaction Forces, f.eks. en underafdelig, der 
med kort varsel skulle kunne udsendes i op til seks måneder. 

 
Endvidere deltog Danmark fortsat i Multinational UN Stand-by Forces High Readiness Brigade (SHIRBRIG) 
med stabspersonel, et hovedkvarterskompagni, en opklaringsenhed og et militærpolitidetachment. Styrker 
tilmeldt SHIRBRIG skulle tilvejebringes fra de to brigader. 
 
 

Øvrige værn m.v. 
 
Søværnet 
Søværnets Taktiske Stab (Korsør) blev videreført, Maritime Assistance Service (Århus) blev udbygget, og 
der blev etableret operative logistiske funktioner (Korsør og Frederikshavn) med kapacitet til at udskille logi-
stisk støtte til enheder, der skulle indsættes i internationale operationer. Der blev chartret et civilt skib til 
strategiske søtransporter. 
To fleksible støtteskibe med i alt tre besætninger (Frederikshavn), tre patruljeskibe med i alt fire besætninger 
(Korsør), ti patruljefartøjer (Standard Flex 300) placeret i Korsør og Frederikshavn og et antal inspektions- og 
miljøskibe udgjorde hovedelementerne af søværnets to eskadrer. 
Der blev planlagt et antal forbedringer af bl.a. radar- og våbenmateriel, ligesom der blev planlagt forbedrin-
ger vedr. søværnets helikoptere og Frømandskorpset. 
 
Ubådsvåbnet blev nedlagt, og kasernen i Auderød blev afhændet, idet Søværnets Grundskole blev flyttet til 
Frederikshavn. I takt med indfasning af patruljefartøjer skulle der udfases tre korvetter, ligesom et antal an-
dre ældre skibe skulle udfases. I lighed med i resten af Forsvaret blev der gennemført et antal strukturtilpas-
ninger. 
Antallet af fastansatte i søværnets blev fastsat til ca. 3.400 og antallet af reaktionsstyrkekontrakter til ca. 50 
(300 indkommanderingsdage). Antallet af værnepligtige årsværk blev fastsat til ca. 200. 
 
Et fleksibelt støtteskib med helikopter, et patruljeskib (eller en korvet), to fartøjer i kamprolle og to i mineryd-
ningsrolle skulle tilmeldes NATO på højt beredskab. 
 
Flyvevåbnet 
Kapaciteten til at støtte landmilitære operationer og humanitære indsatser blev øget ved tilgang af fire nye 
transportfly (Hercules C130 J), der sammen med tre Challenger CL-604 inspektionsfly indgik i Air Transport 
Wing Aalborg. Transportkapaciteten blev ligeledes øget med 14 EH101 helikoptere. Disse nye helikoptere 
indgik (sammen med de otte Fennec helikoptere) i Helicopter Wing Karup. Redningstjenesten skulle gen-
nemføres med den 40 år gamle Sikorsky helikopter indtil indfasning af EH101. 
Vedrørende Flyvevåbnets andre enheder skal nævnes: 
• I Fighter Wing Skrydstrup indgik 48 F-16 kampfly. Af disse skulle otte fly konstant holdes på højt bered-

skab med henblik på international udsendelse. De resterende fly skulle bestride opgaver på lavere be-
redskab, herunder overvågning af det nationale område, afvisning af luftrumseskadriller samt uddannelse 
af piloter. 

• Combat Support Wing med hjemsted i Karup skulle kunne udsendes til et missionsområde og her opstille 
og drive en luftbase. Enheden skulle indeholde kapaciteter til varetagelse af alle opgaver lige fra nærsik-
ring over lastning og losning af fly til lægetjeneste og kommunikation. 

• Air Control Wing’s opgaver var at varetage operationen af to mobile radarenheder, samt de stationære 
radarhoveder på Bornholm og ved Skagen. Expeditionary Air Staff var ansvarlig for kommando og kontrol 
af luftoperationer under internationale operationer. Begge stabe hørte hjemme i Karup. 

 
Flyvevåbnets skoler omfattede: 
Flyveskolen, Flyvevåbnets Førings- og Operationsskole (begge Karup), Flyvevåbnets Specialskole (Værlø-
se) skulle i 2006 sammenlægges med Flyvevåbnets Førings- og Operationsskole, mens Flyvevåbnets Offi-
cersskole påregnedes at forblive i Jonstrup. 
Der blev gennemført følgende nedlæggelser og ændringer: 
Det jordbaserede raketforsvar (DeHawk) og hovedværkstedet på Flyvestation Værløse blev nedlagt. 
Til NATO blev tilmeldt: 
Otte kampfly på højt beredskab og otte på lavere beredskab, et transportfly på højt beredskab og to på la-
vere, et transporthelikopterelement (otte helikoptere) og et observations- og let transporthelikopterelement 
(fire helikoptere) på højt beredskab, samt den mobile luftoperationsfacilitet og nogle støtteenheder ligeledes 
på højt beredskab. 
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Hjemmeværnet og det statslige redningsberedskab 
Hærhjemmeværnet indgik i de fem nye totalforsvarsregioner. 
Som konsekvens af nedlæggelsen af mobiliseringsforsvaret og det territoriale forsvar skulle Hjemmeværnets 
aktiviteter målrettes mod totalforsvaret, og der blev etableret en aktiv og en passiv struktur. 
 
Den aktive struktur skulle bestå af personel, der havde modtaget en uddannelse på 250-300 timer i løbet af 
de første tre år og derefter mindst 24 timers funktionsrelateret uddannelse samt årlig skydeuddannelse. 
Medlemmerne i den aktive struktur skulle indgå i: 
• Hjemmeværnets indsatsstyrke (ca. 3.000 mand) fordelt på de fem totalforsvarsregioner. 
• Marinehjemmeværnets sejlende enheder, der indgik i søværnets operative struktur. 
 
Hjemmeværnets (Hærhjemmeværnet, Flyverhjemmeværnet, Marinehjemmeværnet og Virksomhedshjem-
meværnet) samlede styrke var medio 2006: 51.494 medlemmer, heraf var 22.918 en del af den aktive 
styrke. 
Uddannelsen blev omstruktureret, så den svarede til totalforsvarsuddannelsen for værnepligtige. Personel, 
der gennemførte værnepligtsuddannelse i det øvrige forsvar, kunne umiddelbart optages (frivilligt) i hjemme-
værnets aktive struktur. 
Den passive struktur udgjordes af hjemmeværnets øvrige personel. I denne struktur havde man ikke fast 
udleveret våben og udrustning, men fik det nødvendige udleveret, når tjenesten krævede det. 
 
Der blev opstillet føringsstrukturer i de fem totalforsvarsregioner. Hjemmeværnet blev integreret i Forsvarets 
støttestruktur og blev serviceret af forsvarets depot- og vedligeholdelsesstruktur. 
Hjemmeværnets årlige budget på 700 mio. kr. skulle aftrappes i takt med integrationen i Forsvarets støtte-
struktur. 
Følgende materiel påregnedes anskaffet: 
Enkeltmandsudrustning til højt prioriterede enheder, kommunikationsmateriel, simulationsmateriel til uddan-
nelsesbrug, fem fartøjer til erstatning for fem af MHV 90-klassen, miljømateriel, samt overvågnings-, afspær-
rings- og bevogtningsmateriel. 
Hjemmeværnet skulle endvidere overtage materiel, der blev udfaset fra det øvrige forsvar, f.eks. i forbindelse 
med nedlæggelse af enheder. 
 
Efter i 2004 at være blevet integreret i det øvrige forsvar skulle udviklingen af Redningsberedskabet fort-
sættes, og der skulle sigtes mod et landsdækkende radiokommunikationssystem med henblik på styring 
under større katastrofer. 
 
 

Internationalt engagement 
 
Opmærksomheden henledes på, at det nedenfor anførte er en status primo 2006. Såvel den udenrigspoliti-
ske situation som danske, indenrigspolitiske prioriteringer kan inden forligsperiodens udløb have ændret 
status i forhold til det her anførte. 
 
Indsættelser i NATO-ramme 
Opgaverne blev bestridt på Balkan og i Afghanistan, og omfanget af dansk deltagelse varierede en del gen-
nem forligsperioden. 
• Den danske hærenhed på Balkan var en bataljon i KFOR (Kosovo Force), en opgave, som Danmark 

havde deltaget i, siden krigen sluttede i 1999. Det danske kontingent i KFOR (Hold 14) bestod af stab og 
stabskompagni, et pansret infanterikompagni, et miliærpolitidetachement, et nationalt støtteelement og et 
element, der gjorde tjeneste ved den franske brigade, som den danske bataljon var underlagt. I den dan-
ske styrke indgik endvidere en estisk spejdereskadron (79 mand), så den samlede styrke var på 415 
mand, som var indkvarteret i Camp Olaf Rye ca. 2 km. vest for Mitrovica. Den danske bataljon havde 
derudover kommandoen over en fransk enhed (Escadron Eclairage et d’Investigation), mens de to Liai-
sion & Monitoring Teams, som Danmark opstillede, var under direkte ledelse af den fransk ledede Multi-
national Task Force North. Hovedopgaven i Kosovo var at skabe og opretholde fred og sikkerhed i områ-
det, og den løstes bl.a. ved patruljering, overvågning og eftersøgning i det tildelte område samt ved dialog 
med de involverede parter. 

• I Afghanistan deltog Danmark med ca. 100 mand (primo 2006) i DANCON/ISAF (International Security 
Assistance Force). Opgaverne for den i alt ca. 4000 mand store NATO-ledede styrke var – sammen med 
den afghanske regering – at sikre en stabil udvikling i landet. De danske bidrag til ISAF var indsat i for-
skellige (geografisk spredte) opgaver: I Kabul-området bl.a. med et antal stabsofficerer, der gjorde tjene-
ste i ISAF’s hovedkvarter og godt 30, der arbejdede med logistiske opgaver. I Feyzabad indgik godt 40 
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mand i det tysk ledede PRT (Provincial Reconstruction Team), mens nogle få personer indgik i henholds-
vis et svensk og et litauisk PRT (i det nordlige og centrale Afghanistan). 

 
Ud over ovennævnte var dansk personel udsendt som enkeltpersoner i forskellige NATO-relaterede opgaver 
på Balkan og i Afghanistan. Det skal bemærkes, at der – som tidligere nævnt – skete mange ændringer i 
dansk deltagelse i løbet af forligsperioden. 
 
Deltagelse i USA-ledet koalition i Irak 
Det danske kontingent i Irak, DANCON/IRAK, indgik i en britisk brigade, der igen var underlagt den britisk 
ledede Multinational Division South East. Den danske fredsstøttende enhed på ca. 490 mand med ca. 200 
køretøjer havde base (Camp Danevang) ved Iraks næststørste by, Basra. Der indgik 53 litauiske soldater i 
det danske panserinfanterikompagni. Bataljonen var organiseret i stab, et stabs- og logistikkompagni, spej-
dereskadron, det tidligere nævnte panserinfanterikompagni, en militærpolitienhed og to stabselementer (ved 
den britiske brigade og ved divisionen). 
Opgaverne for bataljonen var primo 2006 bl.a.: 
• Bistå de nyoprettede irakiske sikkerhedsstyrker med uddannelse. 
• Forestå (egen) sikring mod vejsidebomber og andre angreb. 
• Indsamling af våben.  
• Bistå de irakiske myndigheder ved husundersøgelser og vejspærringer. 
 
Derudover deltog bataljonen i et stort antal mere civilt prægede opgaver: At skaffe drikkevand, holde opsyn 
med civile installationer (vandværker, oliepumper m.v.), indrette skoler m.v. samt at udbygge det gode for-
hold til den lokale befolkning. 
 
 
 
FN-opgaver 
Disse engagementer omfatter de tidligere omtalte observatørmissioner: UNTSO (1948), UNMOGIP (1951), 
UNOMIG (1993), UNMIK (1999), UNMEE (2000), MONUC (2000), UNMIL (2003), UNAMI (2004), MINURSO 
(senest: 2005) og UNMIS (2005). 
Der henvises til tidligere kapitler, og til de ovenfor i parentes anførte årstal for respektive FN-resolutioner. 
 
 
Kilder og baggrundsmateriale: 
- Forsvarsforlig 2005-2009. Forsvarsministeriet juni 2004. 
- Lov om forsvarets organisation m.v. (Ej udsendt ved redaktionens slutning). 
- Lov nr. 538 af 8. juni 2006. (Værnepligtsloven).  
- Lovbekendtgørelse nr. 667 af 20. juni 2006.  (Bekendtgørelse af lov om forsvarets personel). 
- Kundgørelse for Forsvaret B. 2-1. (Ej udsendt ved redaktionens slutning). 
- Udenrigsministeriet: Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak. (Se også www.um.dk). 
- David S. Yost: Debat om sikkerhedsstrategier. (NATO nyt, nr. Vinter 2003). 
- Department of Homeland Security (www.dhs.gov/dhspublic/theme_home1.jsp).   
- Årlig redegørelse 2004. Forsvarsministeriet 2005. 
- www.fmn.dk. 
- Mikkel Vedby Rasmussen: Nye krige. Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste 2003. ISBN 87-91322-02-2. 
- Forsvaret – til Forsvarets medarbejdere, 4. årgang nr. 1, februar 2006.  
- Forsvarets Sundhedstjeneste, FSU NYT nr. 3 2005. 
- www.hjv.dk 
- http://forsvaret.dk/FMN/Verdenskort/ (opdateret kort over forsvarets missioner). 
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Tillæg 1 
 
 

Hærens krigsorganisation 
 
 

Indledning 
 
Hensigten med dette tillæg er at give læseren et summarisk indtryk af de kapaciteter i form af enheder på 
afdelingsniveau, der indgik i den danske hærs krigsorganisation på forskellige tidspunkter. 
I oversigterne 2002 og 2006 er der – i modsætning til de tidligere oversigter – medtaget (nogle) underafde-
linger, idet hærens organisation på det pågældende tidspunkt sigtede mod færre og mindre personelkræ-
vende enheder, men med større våbeneffekt. 
Hjemmeværnsenheder er medtaget efter sammenlægningen af militær- og hjemmeværnsregionerne. 
 
Oversigterne er udarbejdet med ca. ti års interval, idet skæringstidspunkterne er lagt nogle år efter vedtagel-
sen af en ny forsvarsordning. Årsagen til denne forskydning er, at det oftest krævede nogen tid at få iværksat 
de besluttede ændringer. 
 
De seneste år (fra midt i 1990’erne) er tidsintervallerne kortere på grund af de hyppigere og mere 
gennemgribende forandringer i hærens organisation. 
 
For de, der måtte ønske mere detaljerede oplysninger om f.eks. enhedsbetegnelser, regimentstilhørsforhold 
samt art og antal af materielgenstande henvises til nedenstående kildeoversigt, herunder til samlingen af 
organisationsskemaer på Det Kongelige Garnisonsbibliotek, og til bibliotekets righoldige samling af anden 
speciallitteratur. Det samme gælder, hvis man søger oplysninger om specifikke enheder. 
 
 
Oversigter: 
 
1956-57 (efter forsvarslovene 1950 og 1951). Side 138 
 
1966 (efter forsvarslovene 1960). Side 141 
 
1976 (efter forsvarsordningerne 1969 og 1973). Side 143 
 
1986 (efter forsvarslovene 1982). Side 145 
 
1996-97 (efter aftalerne om forsvarets ordning 1993-94 og 1995-99). Side 147 
 
2002 (efter vedtagelse af forsvarsordning 2000-2004). Side 150 
 
2006 (efter vedtagelse af forsvarsordning 2005-2009). Side 153 
 
 
Væsentlige kilder: 
• Samling af hærens organisationsskemaer. (Det Kongelige Garnisonsbibliotek). 

(Gældende organisationsskemaer (materialet er klassificeret) kan søges på 
http://ffi.forsvaret.fiin.dk/C17/C14/Struktur%20og%20organisation/default.aspx). 

• Hærens Operative Kommando: Afdelinger i hæren 1951-(1997). (K. Fabricius). 
• Østre Landkommando: Det Sjællandske Korps (J. Gram-Andersen). 
• Informationsmateriale fra Hærens Operative Kommando. 
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1956-57 
 
De organisatoriske forhold ændrede sig ganske meget i løbet af perioden 1950-1960. 
Det er valgt at koncentrere detailbeskrivelsen om de forandringer, der manifesterede sig midt i 1950’erne, 
hvor den nationale efterkrigsstruktur skulle tilpasses NATO-strukturen. Dette giver mulighed for at få et ind-
tryk af de ret omfattende ændringer, men medfører naturligvis samtidig, at oversigten kan forekomme noget 
uoverskuelig. 
 
Allied Land Forces Denmark (1) - en telegrafbataljon 
 
Vestre Korps (2) (& Vestre Luftværnsartillerigruppe (3) 

- en panserbataljon 
- en opklaringsbataljon 
- en motoriseret bataljon 
- en tung haubitsafdeling 
- en tung kanonafdeling 
- tre middeltunge haubitsafdelinger 
- en let haubitsafdeling 
- en pejleafdeling 
- fire luftværnsafdelinger (4) 
- en ingeniørbataljon 
- en ABC-bataljon 
- en telegrafbataljon 
- en trænafdeling 

 
Vestre Landsdelskommando - fire pionerbataljoner 

- en ingeniørbataljon 
- en ingeniørpark 
- en signalpark 
- to transportafdelinger 
- en drivmiddelafdeling 

 
2. Division (5) - ni bataljoner (6) 

- en panserværnsbataljon 
- en panserbataljon 
- en middeltung haubitsafdeling 
- tre lette haubitsafdelinger 
- en luftværnsafdeling  
- en ingeniørbataljon 
- en telegrafbataljon 
- en trænafdeling (7) 
- en sanitetsbataljon (8) 
- en værkstedsbataljon (8) 

 
3. Division (5) - ni bataljoner (9) 

- en panserværnsbataljon 
- en panserbataljon 
- en middeltung haubitsafdeling 
- tre lette haubitsafdelinger 
- en luftværnsafdeling  
- en ingeniørbataljon 
- en telegrafbataljon 
- en trænafdeling (10) 
- en sanitetsbataljon (11) 
- en værkstedsbataljon (11) 

 
Militærregion I - tre lokalforsvarsbataljoner (12) 

 
Militærregion II - tre lokalforsvarsbataljoner (13) 

 
Militærregion III - en lokalforsvarsbataljon (14) 
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Militærregion IV - fem lokalforsvarsbataljoner (15) 
 
Østre Korps (16) (& Københavns Luftværnsartilleriforsvar (17)) 

- en fodfolksbataljon (fra 1957) 
- en panserbataljon 
- en panserjagerbataljon 
- en opklaringsbataljon (fra 1955)  
- en motoriseret bataljon (18) 
- en tung kanonafdeling 
- to middeltunge haubitsafdelinger 
- en ingeniørbataljon 
- en ABC-bataljon (19) 
- en telegrafbataljon 
- en trænafdeling 

 
Østre Landsdelskommando - to pionerbataljoner  

- en luftværnsafdeling (20) 
- en ingeniørpark 
- en signalpark 
- en transportafdeling (fra 1957) 
- en drivmiddelafdeling (fra 1957) 

 
6. Division (21) - ni bataljoner (22) 

- en panserværnsbataljon 
- en panserbataljon 
- en middeltung haubitsafdeling 
- tre lette haubitsafdelinger 
- en luftværnsafdeling (23) 
- en ingeniørbataljon 
- en telegrafbataljon 
- en trænafdeling (24) 
- en sanitetsbataljon (25) 

 
5. Regimentskampgruppe (26) 

- tre bataljoner/fodfolksbataljoner 
- en let haubitsafdeling 

 
6. Regimentskampgruppe (27) 

- tre bataljoner/fodfolksbataljoner 
- en let haubitsafdeling 

 
 

Militærregion V - to lokalforsvarsbataljoner (28) 
 

Militærregion VI - syv lokalforsvarsbataljoner (29) 
 

Bornholms Region - to fodfolksbataljoner 
- en let haubitsafdeling 

 
Militærregion VIII - fire lokalforsvarsbataljoner (30) 

 
 
 
Noter: 
(1) COMLANDDENMARK blev oprettet som NATO-myndighed i 1951 med Chefen for Hæren som dansk 

chef for alle hærstyrker i Danmark og Slesvig-Holsten. De første danske enheder blev allokeret i 1951. 
COMLANDDENMARK blev nedlagt i 1963, da opgaverne overgik til COMBALTAP. 

(2) Oprettet 1953. Korpset nedlagt og opgaverne overført til COMLANDJUT I 1963. 
(3) Eksisterede fra 1953 til 1957, hvor opgaverne blev overført til Luftværnsartillerikommandoet. 

Kommandoet bestod fra 1957 af fem luftværnsafdelinger, der ud over afdelingsnumrene (21., 14., 22., 
23. og 24. Luftværnsafdeling) blev betegnet efter deres anvendelse (f.eks. LVA KARUP). Den ene (21. 
Luftværnsafdeling/LVA VÆRLØSE) var indsat på Sjælland (se også note (20)) 
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(4) Indsat i (Frederikshavn), Aalborg, Karup og Skrydstrup under Vestre Luftværnsartillerigruppe, der 
eksisterede indtil 1957, hvorefter de blev overført til Luftværnsartillerikommandoet. 

(5) Divisionen oprettet 1953 og nedlagt i 1961. 
(6) Den ene bataljon blev nedlagt i 1957, mens de øvrige blev overført til brigadestrukturen i 3., 8., 9., og 

10. brigade. 
(7) Overført til Vestre Korps i 1957. 
(8) Nedlagt i 1957. 
(9) I 1957 blev bataljonerne overført til 2., 3., 7. og 9. brigade, henholdsvis 6. brigadegruppe. 
(10) Overført til Vestre Korps i 1957. 
(11) Nedlagt i 1957. 
(12) Indsættelse af lokalforsvarsbataljonerne: En i Aalborg (1953-1957), en i Frederikshavn (1954-1957) og 

en ved Flyvestation Aalborg. 
(13) Alle tre lokalforsvarsbataljoner blev fra 1953-1957 anvendt ved flyvestationer: Tirstrup, Karup I og 

Karup II. 
(14) Anvendt ved Flyvestation Skrydstrup 1955-1957. 
(15) Anvendelse af lokalforsvarsbataljonerne: Langeland (fra 1953), Beldringe og Nyborg (1953-1957) 

samt indsættelserne Lillebælt I og II (1953-1957). 
(16) Opstillet i perioden 1953-1957. Opgaverne overført til Østre Landsdelskommando i 1961. 
(17) Københavns Luftværnsartilleriforsvar fra 1957-1963 med tre luftværnsartilleriafdelinger (10., 12. og 13. 

Luftværnsartilleriafdeling) placeret rundt om København i afsnittene NORD, VEST og SYD. 
(18) Kun i perioden 1955-1957. 
(19) Nedlagt i 1957. 
(20) Anvendt ved Flyvestation Værløse i perioden 1953-1957. 
(21) Divisionen blev nedlagt i 1961 og opgaverne overført til Østre Landsdelskommando. 
(22) I 1957 blev tre bataljoner overført til 1. Brigade, to til 4. Brigade, tre til 11. Brigade og til 5. 

Brigadegruppe. 
(23) Luftværnsartilleriafdelingen blev overført til Københavns Luftværnsartillerikommando i 1961. 
(24) Overført til Østre Korps i 1957. 
(25) Nedlagt i 1957. 
(26) Oprettet 1953 og nedlagt 1961. Blev benævnt 5. Brigadegruppe fra 1957. 
(27) Oprettet 1951 og nedlagt 1961. Blev benævnt 6. Brigadegruppe fra 1957. 
(28) Anvendt i Korsør og Fakse 1953-1956. Lokalforsvarsbataljon Køge (oprettet 1953) var blevet overført 

til Militærregion VI i 1955. 
(29) Lokalforsvarsbataljonernes opgaver: Amalienborg, København, Amager I (nedlagt 1956), Amager II, 

Amager III, Værløse og (fra 1955) Køge.  
(30) Lokalforsvarsbataljonernes opgaver: Lolland, Falster, Møn og Storstrømmen. Sidstnævnte nedlagt i 

1956. 
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1966 
 
COMBALTAP (1) - en telegrafbataljon 
 
COMLANDJUT (2) - en tung artilleriafdeling (med et raketbatteri og et tungt 

haubitsbatteri)  
- en tung kanonafdeling 
- en ingeniørbataljon 
- en telegrafbataljon 
- to trænafdelinger 

 
Vestre Landsdelskommando (3) - en ingeniørbataljon 

- en telegrafbataljon 
- en trænafdeling (overført til COMLANDJUT i 1967) 
- en transportafdeling 
- en drivmiddelafdeling 

 
Militærregion I - to motoriserede infanteribataljoner 

 
Militærregion II - to motoriserede infanteribataljoner 

- en let haubitsafdeling 
 

Militærregion III - to motoriserede infanteribataljoner 
- en let haubitsafdeling 

 
Militærregion IV - tre motoriserede infanteribataljoner 

- en let haubitsafdeling 
 
Østre Landsdelskommando (4) - en panserbataljon 

- en opklaringsbataljon 
- en tung artilleriafdeling (med et raketbatteri og et tungt 

haubitsbatteri) 
- en tung kanonafdeling 
- en middeltung haubitsafdeling  
- to ingeniørbataljoner 
- to telegrafbataljoner 
- to trænafdelinger 
- en transportafdeling 
- en drivmiddelafdeling 

 
1. Sjællandske Brig. (5) - tre motoriserede infanteribataljoner 

- en panserbataljon 
- en haubitsafdeling (let/middeltung) 

 
2. Sjællandske Brig. (6) - tre motoriserede infanteribataljoner 

- en panserbataljon (fra 1968) 
- en haubitsafdeling (let/middeltung) 

 
3. Sjællandske Brig. (7) - tre motoriserede infanteribataljoner 

- en haubitsafdeling (let/middeltung) 
 

Militærregion V - to motoriserede infanteribataljoner 
- en let haubitsafdeling 

 
Militærregion VI - to motoriserede infanteribataljoner (fra 1968 tre 

infanteribataljoner) 
 

Bornholms Region - to infanteribataljoner (heraf en cyklistbataljon; fra 1967 
begge infanteribataljoner; fra 1969 begge motoriserede in-
fanteribataljoner) 

- en let haubitsafdeling 
 



 142

Militærregion VIII - to motoriserede infanteribataljoner (fra 1968 begge 
infanteribataljoner) 

- en let haubitsafdeling 
 
Jyske Division (Jyske Divisionskommando) (8) 

- en opklaringsbataljon 
- en tung artilleriafdeling (med et raketbatteri og et tungt) 
- en middeltung haubitsafdeling 
- en ingeniørbataljon 
- en telegrafbataljon 

 
1. Jyske Brigade (9) - tre motoriserede infanteribataljoner 

- en panserbataljon 
- en haubitsafdeling (let/middeltung) 

 
2. Jyske Brigade (9) - tre motoriserede infanteribataljoner 

- en panserbataljon 
- en haubitsafdeling (let/middeltung) 

 
3. Jyske Brigade (9) - tre motoriserede infanteribataljoner 

- en panserbataljon 
- en haubitsafdeling (let/middeltung) 

 
Luftforsvar af flyvestationerne - tre semimobile luftværnsafdelinger, der fra 1968 blev 

underlagt Flyvertaktisk Kommando. 
 
 
Noter: 
(1) COMBALTAP oprettet 1963. 
(2) COMLANDJUT oprettet 1963. Overtog (primært operative) opgaver fra Vestre Korps, og nogle 

korpstropper blev overført fra korpset. 
(3) Vestre Landsdelskommando oprettet 1955, overtog visse logistiske opgaver fra Vestre Korps og blev i 

løbet af 1960’erne udbygget i overensstemmelse hermed. 
(4) Østre Landsdelskommando oprettet som nationalt hovedkvarter i 1953 (tillige oprettet som 

korpshovedkvarteret HQ LANDZEALAND (chef: COMLANDZEALAND) i 1962). Overtog i løbet af 
1960’erne opgaverne fra 6. Division og dennes enheder. Korpset løste både operative og logistiske 
opgaver. 

(5) 1. Sjællandske Brigade blev opstillet i 1961 og gennemgik i løbet af 1960’erne samme organisatoriske 
udvikling som de jyske brigader. Se note (9). 

(6) 2. Sjællandske Brigade fik fra 1968 og de følgende år et organisatorisk løft, idet den ene motoriserede 
infanteribataljon blev konverteret til en panserinfanteribataljon. Endvidere blev der tilført en panserba-
taljon og en trænbataljon. 

(7) 3. Sjællandske Brigade blev fra 1969 tilført en panserbataljon og en trænafdeling. Brigaden blev ned-
lagt i 1974. 

(8) Jyske Division blev oprettet i 1961, indledningsvis (indtil 1985) med det officielle navn Jyske Divisions-
kommando. Den indgik som dispositionsenhed under COMLANDJUT med korpstropper samt 1., 2. og 
3. Jyske Brigade som dispositionsenheder. 

(9) De jyske brigader blev fra 1967 og de følgende år forstærket ved indførelse af panserinfanteribataljo-
ner samt udfasning af lette/middeltunge afdelinger til fordel for middeltunge, selvkørende afdelinger. 
Fra 1969 blev brigaderne tillige styrket med en trænafdeling. (For 3. Jyske Brigades vedkommende 
dog uden panserinfanteribataljon og selvkørende artilleri). 
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1976 
 
COMBALTAP (1) - tre motoriserede infanteribataljoner 

- en telegrafbataljon 
 
COMLANDJUT - en tung kanonafdeling 

- en ingeniørbataljon 
- en telegrafbataljon 
- en trænbataljon 

 
Vestre Landsdelskommando (2) - en telegrafbataljon 

- en transportbataljon 
 

Militærregion I - to infanteribataljoner 
- en let haubitsafdeling 

 
Militærregion II - to infanteribataljoner 

- en let haubitsafdeling 
 

Militærregion III - tre infanteribataljoner 
- en let haubitsafdeling 

 
Militærregion IV - tre infanteribataljoner 

- en let haubitsafdeling 
 
Østre Landsdelskommando (3) - to motoriserede infanteribataljoner 

- en opklaringsbataljon 
- en raketafdeling 
- en tung kanonafdeling 
- to middeltunge haubitsafdelinger 
- en let luftværnsafdeling  
- en ingeniørbataljon 
- to telegrafbataljoner 
- en trænbataljon 
- en transportbataljon 

 
1. Sjællandske Brig. - to panserinfanteribataljoner 

- en panserbataljon 
- en middeltung, selvkørende haubitsafdeling 
- en trænbataljon 

 
2. Sjællandske Brig. - to panserinfanteribataljoner 

- en panserbataljon 
- en middeltung, selvkørende haubitsafdeling  
- en trænbataljon 

 
3. Sjællandske Brig. (4) 

 
Militærregion V - syv infanteribataljoner 

- to lette haubitsafdelinger 
 

Militærregion VI - fire infanteribataljoner 
- en let haubitsafdeling 

 
Bornholms Region - to motoriserede infanteribataljoner 

- en let haubitsafdeling 
 

Militærregion VIII (5) 
 

Militærdistrikt Vordingborg (6) 
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Jyske Division (indtil 1985 betegnet Jyske Divisionskommando) (3) 
- en tung artilleriafdeling 
- en tung haubitsafdeling 
- en middeltung haubitsafdeling 
- en luftværnsafdeling 
- en ingeniørbataljon 
- en telegrafbataljon 
- en trænbataljon 

 
1. Jyske Brigade (7) - en panserinfanteribataljon 

- en motoriseret infanteribataljon 
- en panserbataljon 
- en middeltung, selvkørende haubitsafdeling 
- en trænbataljon 

 
2. Jyske Brigade (7) - en panserinfanteribataljon 

- en motoriseret infanteribataljon 
- en panserbataljon 
- en middeltung, selvkørende haubitsafdeling  
- en trænbataljon 

 
3. Jyske Brigade - to panserinfanteribataljoner 

- en panserbataljon 
- en middeltung, selvkørende haubitsafdeling 
- en trænbataljon 

 
Luftforsvar af flyvestationerne (8) - en luftværnsafdeling, nedlagt som hærenhed i 1979 og 

overført til Flyvevåbnet i 1980 
 
 
Noter: 
(1) COMBALTAP’s tre motoriserede infanteribataljoner blev benævnt ”BALTAP-reserven”, som blev ned-

lagt i 1983. 
(2) I perioden 1971 til 1986 varetog Fremskudt Forsyningsområde (FFO/VLK) visse opgaver på det logisti-

ske område. 
(3) Den tunge artilleriafdeling (et raketbatteri og en tung haubitsafdeling) blev nedlagt i 1976. 
(4) 3. Sjællandske Brigade blev nedlagt i 1974. 
(5) Konverteret til Militærdistrikt Vordingborg 1972. 
(6) Militærdistrikt Vordingborg blev nedlagt i 1974. 
(7) Den motoriserede infanteribataljon blev konverteret til panserinfanteribataljon i 1979. 
(8) I perioden 1968-73 Flyvertaktisk Kommandos ansvar og i 1973-74 et COMAIRBALTAP-ansvar. I 1974 

blev en af de tre semimobile luftforsvarsafdelinger (opstillet af hæren) nedlagt, mens yderligere en blev 
nedlagt senere. Den sidste blev nedlagt som hærenhed i 1979 og overført til Flyvevåbnet. 
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1986 
 
COMBALTAP - en telegrafbataljon 
 
COMLANDJUT (1) - en tung kanonafdeling 

- en ingeniørbataljon 
- en telegrafbataljon 
- en trænbataljon 

 
Vestre Landsdelskommando - en telegrafbataljon 

- en transportbataljon 
 

Militærregion I (2) - en infanteribataljon 
 

Militærregion II (3) - en infanteribataljon 
 

Militærregion III (4) - to infanteribataljoner 
- en let haubitsafdeling 

 
Militærregion IV (5) - en motoriseret infanteribataljon 

- en infanteribataljon 
- en let haubitsafdeling 

 
Østre Landsdelskommando (6) - en opklaringsbataljon 

- en tung kanonafdeling 
- en middeltung haubitsafdeling 
- en let luftværnsafdeling  
- en ingeniørbataljon 
- en telegrafbataljon 
- en transportbataljon 

 
1. Sjællandske Brig. - to panserinfanteribataljoner 

- en panserbataljon 
- en middeltung, selvkørende haubitsafdeling 
- en trænbataljon 

 
2. Sjællandske Brig. - en panserinfanteribataljon 

- en motoriseret infanteribataljon 
- en panserbataljon 
- en middeltung, selvkørende haubitsafdeling 
- en trænbataljon 

 
Militærregion V (7) - en infanteribataljon 

 
Militærregion VI (7) - en infanteribataljon 

 
Bornholms Region (8) - to motoriserede infanteribataljoner 

- en infanteribataljon 
- en let haubitsafdeling 

 
1. Sjællandske Kampgruppe (9) 

- to infanteribataljoner 
- en let haubitsafdeling 

 
2. Sjællandske Kampgruppe (9) 

- to infanteribataljoner 
- en let haubitsafdeling 

 
3. Sjællandske Kampgruppe (10) 

- to infanteribataljoner 
- en let haubitsafdeling 
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4. Sjællandske Kampgruppe (11) 
- en motoriseret infanteribataljon 
- en infanteribataljon 
- en let haubitsafdeling 

 
Jyske Division (12) - en raketafdeling 

- to middeltunge haubitsafdelinger 
- en luftværnsafdeling 
- en ingeniørbataljon 
- en telegrafbataljon 
- en trænbataljon 
- en forsyningsbataljon 

 
1. Jyske Brigade - to panserinfanteribataljoner 

- en panserbataljon 
- en middeltung, selvkørende haubitsafdeling 
- en trænbataljon 

 
2. Jyske Brigade - to panserinfanteribataljoner 

- en panserbataljon 
- en middeltung, selvkørende haubitsafdeling 
- en trænbataljon 

 
3. Jyske Brigade - to panserinfanteribataljoner 

- en panserbataljon 
- en middeltung, selvkørende haubitsafdeling 
- en trænbataljon 

 
Jyske Kampgruppe (13) - tre motoriserede infanteribataljoner 

- en let haubitsafdeling 
 
 
Noter: 
(1) Trænbataljonen overført til Jyske Division i 1983. 
(2) En infanteribataljon nedlagt i 1983, den lette haubitsafdeling nedlagt i 1985. 
(3) En infanteribataljon nedlagt i 1984, den lette haubitsafdeling nedlagt i 1985. 
(4) En infanteribataljon nedlagt i 1983, den lette haubitsafdeling nedlagt ultimo 1986. 
(5) En infanteribataljon nedlagt i 1985. 
(6) Den tunge kanonafdeling konverteret til middeltung haubitsafdeling i 1986. 
(7) Resten af militærregionens enheder blev nedlagt eller overført til andre opgaver i perioden 1983-85. 
(8) Infanteribataljonen blev opstillet i 1982. 
(9) Opstillet i 1983. 
(10) Opstillet i 1983. Indledningsvis med en middeltung haubitsafdeling, som i 1986 blev konverteret til en 

let haubitsafdeling. 
(11) Opstillet 1983. Nedlagt i 1990 i forbindelse med opstillingen af 4. Kampgruppe. 
(12) Panserjagerbataljonen blev opstillet i 1986. Den tunge haubitsafdeling blev udfaset i 1984 og (i 1986) 

erstattet af en middeltung haubitsafdeling. Den lette luftværnsafdeling blev i 1986 konverteret til luft-
værnsafdeling. Forsyningsbataljonen, som blev overført fra COMLANDJUT medio 1980’erne, var or-
ganiseret til genforsyning af den trænbataljon, der forsynede divisionstropperne, samt af de tre briga-
detrænbataljoner. 

(13) Jyske Kampgruppe blev opstillet i 1983 af de tre motoriserede infanteribataljoner, der hidtil var beteg-
net som ”BALTAP-reserven”. I 1986 blev kampgruppen suppleret med en let haubitsafdeling. 
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1996-97 
 
COMBALTAP (1) 
 
COMLANDJUT (2) - en tung kanonafdeling 

- en ingeniørbataljon 
- en telegrafbataljon 

 
Vestre Landsdelskommando (3) 
 
Hærens Operative Kommando (4) - en telegrafbataljon 

- en Logistic Support Group med 
- en transportbataljon 
- en forsyningsbataljon 
- en sanitetsbataljon 

- en Host Nation & Rear Support Battalion 
 

Militærregion I - en infanteribataljon 
 

Militærregion II - en infanteribataljon 
 

Militærregion III (5) - en infanteribataljon 
- en let haubitsafdeling 

 
Militærregion IV (6) - en motoriseret infanteribataljon 

- to infanteribataljoner 
- en let haubitsafdeling 

 
Østre Landkommando (7) - en opklaringsbataljon 

- to middeltunge haubitsafdelinger 
- en luftværnsafdeling 
- en ingeniørbataljon 
- en telegrafbataljon 
- en transportbataljon 
- en trænbataljon (fra 1997) 

 
1. Sjællandske Brig. (8) - to panserinfanteribataljoner 

- en panserbataljon 
- en middeltung, selvkørende haubitsafdeling 
- en trænbataljon 

 
2. Sjællandske Brig. (9) 

 
Den Danske Internationale Brigade (10) 

- en panserinfanteribataljon 
- en panserbataljon 
- en middeltung, selvkørende haubitsafdeling 
- en trænbataljon 
- en logistikbataljon 

 
Militærregion V (11) - to infanteribataljoner 

 
Militærregion VI  - en infanteribataljon 

 
Bornholms Region (12) - to motoriserede infanteribataljoner  

- en let haubitsafdeling 
 

1. Sjællandske Kampgruppe (13) 
- to motoriserede infanteribataljoner 
- en let haubitsafdeling 
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2. Sjællandske Kampgruppe (14) 
- tre motoriserede infanteribataljoner 
- en let haubitsafdeling 
- en trænbataljon 

 
3. Sjællandske Kampgruppe 

- to infanteribataljoner 
- en let haubitsafdeling 

 
4. Sjællandske Kampgruppe (15) 

 
Jyske Division (16) - en motoriseret infanteribataljon 

- en opklaringsbataljon 
- en panserjagerbataljon 
- to middeltunge haubitsafdelinger 
- en luftværnsafdeling 
- en ingeniørbataljon 
- en telegrafbataljon 
- en trænbataljon 

 
Danske Division (17) - en panserbataljon 

- en opklaringsbataljon 
- to middeltunge haubitsafdelinger 
- en luftværnsmissilafdeling 
- en ingeniørbataljon 
- en telegrafbataljon 
- en trænbataljon 

 
1. Jyske Brigade - to panserinfanteribataljoner 

- en panserbataljon 
- en middeltung, selvkørende haubitsafdeling 
- en trænbataljon 

 
2. Jyske Brigade (18) 

 
1. Jyske Brigade - to panserinfanteribataljoner 

- en panserbataljon 
- en middeltung, selvkørende haubitsafdeling 
- en trænbataljon 

 
1. Sjællandske Brigade - to panserinfanteribataljoner 

- en panserbataljon 
- en middeltung, selvkørende haubitsafdeling  
- en trænbataljon 

 
Jyske Kampgruppe (19) - tre motoriserede infanteribataljoner 

- en let haubitsafdeling 
- en trænbataljon 

 
4. Kampgruppe (20) 

 
 
 
Noter: 
(1) Telegrafbataljonen blev nedlagt i 1994. 
(2) Den tunge haubitsafdeling blev nedlagt i 1997. Trænbataljonen var blevet overført til Jyske Division i 

1986. 
(3) Nedlagt 31. december 1990. 
(4) Hærens Operative Kommando blev oprettet 1. januar 1991 med Logistic Support Group (opstillet i 

1995-1997) og Host Nation & Rear Support Battalion (opstillet i 1997). 
(5) En infanteribataljon overført til Militærregion IV i 1994. 
(6) En infanteribataljon tilført i 1994. 
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(7) ELK blev 1. januar 1991 konverteret fra Østre Landsdelskommando til Østre Landkommando. De to 
middeltunge haubitsafdelinger blev indplaceret i Landkommandoartilleriet. Transportbataljonen kon-
verteret til forsyningsbataljon i 1997. 

(8) Brigaden blev (med samme navn) overført til Danske Division 1. januar 1997. 
(9) 2. Sjællandske Brigade blev i 1994 konverteret til Den Danske Internationale Brigade samtidig med, at 

organisationen blev styrket. 
(10) Den Danske Internationale Brigade blev oprettet i sidste halvdel af 1994. 
(11) Den ene bataljon tilført i 1997. 
(12) En infanteribataljon var blevet nedlagt i 1995. 
(13) Kampgruppen blev nedlagt i 1996. 
(14) Den ene motoriserede infanteribataljon og trænbataljonen tilført i 1997. 
(15) Kampgruppen blev nedlagt i 1990. 
(16) Konverteret til Danske Division 1. januar 1997. Panserjagerbataljonen ændret til panserbataljon i 1996 

og kort efter nedlagt. De to middeltunge haubitsafdelinger var underlagt Divisionsartilleriet. Forsy-
ningsbataljonen var blevet overført til Logistic Support Group i 1995. 

(17) Divisionen ændrede navn og organisation 1. januar 1997. Den bestod derefter af divisionstropper 
(med de to middeltunge artilleriafdelinger under Divisionsartilleriet) samt med 1. og 3. Jyske Brigade 
og 2. Sjællandske Brigade som primære dispositionsenheder. 

(18) Brigaden blev nedlagt 31. december 1996. 
(19) Jyske Kampgruppe var underlagt Hærens Operative Kommando. Primo 1997 blev den ene 

motoriserede infanteribataljon konverteret til panserinfanteribataljon og den lette artilleriafdeling blev 
konverteret til en middeltung haubitsafdeling. Trænbataljonen tilgik primo 1998. 

(20) 4. Kampgruppe blev opstillet i 1990 med to motoriserede infanteribataljoner og en let haubitsafdeling. 
Kampgruppen var underlagt Vestre Landsdelskommando (fra 1991 Hærens Operative Kommando). 
Den blev nedlagt i 1996. 
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2002 
 
COMBALTAP (1) 
 
COMLANDJUT (2) 
 
Østre Landkommando (3) 
 
Hærens Operative Kommando (4) 
 

HOK Puljeenheder - en opklaringsbataljon 
- en observationshelikopterdeling 
- et patruljekompagni 
- et raketkasterbatteri 
- et luftværnsmissilbatteri 
- en ingeniørbataljon 
- et militærkompagni 
- en logistisk støttegruppe med 

- stab og stabskompagni 
- et telegrafkompagni 
- en transportbataljon 
- en forsyningsbataljon 
- et militærpolitikompagni 
- en gennemgangslejr 

- en Host Nation & Rear Support Batallion med 
- stab og stabskompagni 
- et tungt transportkompagni 
- et transportkompagni 
- et militærpolitidetachement 
- to terminaldetachementer 
- et personeldepot for reaktionsstyrker 

- en telegrafbataljon med 
- stab og stabskompagni 
- stabskompagni/HOK 
- et elektronisk krigsførelseskompagni 
- et telegrafkompagni 
- et kommunikationscenterkompagni 
- et sikringskompagni 

- et logistikelement/HOK med 
- et gravregistreringskompagni 
- et feltpostkompagni 
- en trænbataljon 
- fire sygetog 

- et afhøringscenter 
- et musikkorps  
- en CIMIC-enhed 
- virksomhedstjenestestedskorps 

 
Danske Division - 1. Jyske Brigade med  

- stab og stabskompagni 
- et militærpolitidetachement 
- to panserinfanteribataljoner 
- en panserbataljon 
- en spejdereskadron 
- en middeltung artilleriafdeling 
- et panseringeniørkompagni 
- en trænbataljon 

 
- 1. Sjællandske Brigade med  

- stab og stabskompagni 
- et militærpolitidetachement 
- to panserinfanteribataljoner 
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- en panserbataljon 
- en spejdereskadron 
- en middeltung artilleriafdeling 
- et panseringeniørkompagni 
- en trænbataljon 

 
- 3. Jyske Brigade med 

- stab og stabskompagni 
- et militærpolitidetachement 
- to panserinfanteribataljoner 
- en panserbataljon 
- en spejdereskadron 
- en middeltung artilleriafdeling 
- et panseringeniørkompagni 
- en trænbataljon 

 
- Kampgruppe/Danske Division  

- stab og stabskompagni 
- et militærpolitidetachement 
- en panserinfanteribataljon 
- en motoriseret infanteribataljon 
- en spejdereskadron 
- en trænbataljon 

 
- Danske Divisions Artilleri med  

- stab samt stabs- og målopklaringsbatteri (inkl. to 
fjernopklaringsdelinger (5)) 

- et raketbatteri 
- tre middeltunge artilleriafdelinger 

 
- en opklaringsbataljon 
- en panserbataljon 
- et patruljekompagni 
- et panserværnshelikopterkompagni 
- to luftværnsmissilafdelinger 
- en ingeniørbataljon 
- en telegrafbataljon 
- et elektronisk opklaringskompagni 
- en trænbataljon 
- et tungt transportkompagni 
- et militærpolitikompagni 
- et musikkorps 

 
Den Danske Internationale Brigade 

- to panserinfanteribataljoner 
- en panserbataljon 
- en spejdereskadron 
- en artilleriafdeling 
- et luftværnsmissilbatteri 
- et panseringeniørkompagni 
- en trænbataljon 
- en logistikbataljon 
- et militærpolitidetachement 
- et telegrafkompagni 

 
Jyske Kampgruppe - stab og stabskompagni 

- tre motoriserede infanteribataljoner 
- en spejdereskadron 
- en artilleriafdeling 
- et ingeniørkompagni 
- en trænbataljon 
- et militærpolitidetachement 
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Sjællandske Kampgruppe 
- stab og stabskompagni 
- tre motoriserede infanteribataljoner 
- en spejdereskadron 
- en artilleriafdeling 
- et ingeniørkompagni 
- en trænbataljon 
- et militærpolitidetachement 

 
Jægerkorpset 

 
Lokalforsvarsregion Nord- og Midtjylland 

- stab og stabskompagni 
- en motoriseret infanteribataljon 
- et motoriseret hjemmeværnsinfanterikompagni 
- otte hjemmeværnsdistrikter 
- fem pladskommandantskaber (Aalborg, Skive, Holstebro, 

Borris samt et pladskommandantskab type B) 
- en krigsfangelejr 

 
Lokalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland 

- stab og stabskompagni 
- en motoriseret infanteribataljon 
- et motoriseret hjemmeværnsinfanterikompagni 
- fem hjemmeværnsdistrikter 
- seks pladskommandantskaber (Varde, Fredericia, Haders-

lev, Sønderborg, Oksbøl og Nymindegab) 
 

Lokalforsvarsregion Sjælland og Lolland-Falster 
- stab og stabskompagni 
- en motoriseret infanteribataljon 
- et motoriseret hjemmeværnsinfanterikompagni 
- fire hjemmeværnsdistrikter 
- to pladskommandantskaber (Slagelse og Vordingborg) 
- en krigsfangelejr 

 
Lokalforsvarsregion København 

- stab og stabskompagni 
- en motoriseret infanteribataljon 
- et motoriseret hjemmeværnsinfanterikompagni 
- seks hjemmeværnsdistrikter 
- syv pladskommandantskaber (Sjælsmark, Høvelte, Jægers-

pris-Melby, Jægersborg, Kastellet & Frederiksberg Slot, 
Svanemøllen samt et pladskommandantskab type A) 

- et musikkorps 
 

Lokalforsvarsregion Bornholms Værn 
- stab og stabskompagni 
- en motoriseret infanteribataljon 
- Det Bornholmske Hjemmeværn 
- en motoriseret hjemmeværnsinfanterideling 
- Pladskommandantskab Bornholms Værn 

 
Noter: 
(1) Allied Forces Baltic Approaches (BALTAP) ændrede i marts 2000 navn til Joint Command Northeast 

(JCNORTHEAST), og det nye hovedkvarter fik navnet Joint Headquarters Northeast (JHQ NE). 
(2) LANDJUT blev nedlagt og efterfulgt af Mulitinational Corps Northeast (MNC NE) med hovedkvarter i 

Stettin. 
(3) Østre Landkommando (og NATO-kommandoen LANDZEALAND) blev nedlagt ultimo 2000, idet 

opgaverne blev overført til Hærens Operative Kommando. 
(4) Hærens Operative Kommando overtog med iværksættelse af den nye ordning det overordnede ansvar 

for alle hærens enheder og aktiviteter. 
(5) Fjernopklaringsmateriellet (UAV’en TÅRNFALKEN) udfaset i 2006. 



 153

2006 
 
Hærens Operative Kommando 
 

HOK tropper - Det Danske Internationale Logistik Center med 
- stab 
- en logistisk støttebataljon 
- en national støttebataljon 
- National Støtteenhed Danmark 

- Jægerkorpset 
- En telegrafbataljon 

 
Danske Division 
 

Divisionstropper - en førings- og målopklaringsafdeling 
- en luftværnsmissilafdeling 
- en ingeniørbataljon 
- en telegrafbataljon 
- et militærpolitikompagni 
- et elektronic warfare kompagni 
- et CIMIC kompagni 

 
1. Brigade - stab 

- to panserinfanteribataljoner 
- en panserbataljon 
- en opklaringsbataljon 
- en artilleriafdeling 
- en panseringeniørkompagni 
- en logistikbataljon 
- et militærpolitikompagni 

 
2. Brigade (1) - otte uddannelsesbataljoner (fire måneders 

værnepligtsuddannelse) 
- fire reaktionsstyrke uddannelsesbataljoner (otte måneders 

reaktionsstyrkeuddannelse) 
 
Totalforsvarsregioner (2) 
 

Totalforsvarsregion Nordjylland 
- Hærhjemmeværnsdistrikt Himmerland-Thy 
- Hærhjemmeværnsdistrikt Vendsyssel 
- Hærhjemmeværnsdistrikt Aalborg 

 
Totalforsvarsregion Midtjylland 

- Hærhjemmeværnsdistrikt Djursland 
- Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland 
- Hærhjemmeværnsdistrikt Herning 
- Hærhjemmeværnsdistrikt Skive 

 
Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland 

- Hærhjemmeværnsdistrikt Vejle 
- Hærhjemmeværnsdistrikt Sydvestjylland 
- Hærhjemmeværnsdistrikt Sønderjylland 
- Hærhjemmeværnsdistrikt Sydfyn 
- Hærhjemmeværnsdistrikt Nordfyn 

 
Totalforsvarsregion Sjælland 

- Hærhjemmeværnsdistrikt Køge 
- Hærhjemmeværnsdistrikt Storstrømmen 
- Hærhjemmeværnsdistrikt Vestsjælland 
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Totalforsvarsregion København (3) 
- Hærhjemmeværnsdistrikt Storkøbenhavn 
- Hærhjemmeværnsdistrikt City 
- Det Bornholmske Hjemmeværn (4) 

 
 
Noter: 
(1) Når enheder, der er uddannet af brigaden indsættes, sker det (primært) ved indkaldelse af personel 

på kontrakt. 
(2) Operativt underlagt Hærens Operative Kommando, driftsmæssigt underlagt Hjemmeværnskommando-

en. Kun hærhjemmeværnsdistrikterne er nævnt, idet pladskommandantskaber og diverse regionalfag-
lige enheder og installationer af hæren blev nedlagt i forbindelse med dette forsvarsforlig. 

(3) Totalforsvarsenheder på Bornholm overført til Totalforsvarsregion København. 
(4) Heri inkluderet alle hjemmeværnsdistriktets totalforsvarsenheder. 



 

Tillæg 2 
 

Bibliografi 
 
 
Primære kilder: 
  
-    Love om forsvaret (som anført i de enkelte kapitler). 
 
- Kundgørelse for Forsvaret, primært B-rækken (som anført i de enkelte kapitler). 
 
- Jørgen Lyng (ed): Ved Forenede Kræfter. (Forsvarskommandoen 2000. ISBN 87-988033-0-1). 
 Beskriver forsvarets udvikling fra 1950 til 2000. I værket er samlet et meget stort antal oplysninger 

suppleret med omfattende noter, kildeoversigt, stikordsregister og oversigt over anvendte forkortelser. 
Derudover indeholder værket mange illustrationer. 

- Ole L. Kandborg: Udviklingen i NATO-strukturen efter 1990. (PD af juni 2006). 

Beskriver de væsentlige ændringer i NATO’s struktur og procedurer, der blev udviklet i årene omkring 
årtusindeskiftet.  

 Afdelinger i hæren 1951 – (1997). (Vestre Landsdelskommando 1998). 

 Dokumentet omfatter Tillæg 1, der er en oversigt over hærens afdelinger og disses opstillende myndighe-
der (regimenter), og Tillæg 2, der angiver afdelingernes placering i krigsstrukturen. Materialet i Tillæg 1 er 
i denne forbindelse kun anvendt som kontrolkilde. 

 
- A.C.B. Vegger: Slesvig-Holsten 1945-1962.  
     (2. udgave. Udgivet af forfatteren 1985. ISBN 87-981846-0-1). 
 Beskriver de militære forhold i Slesvig-Holsten fra 5. maj 1945 til etablering af Enhedskommandoen for 

den sydlige del af NATO’s Nordregion den 1. juli 1962. Ud over beskrivelsen af udviklingen indeholder 
bogen næsten 100 sider med bilag, der gengiver indholdet af originale dokumenter, der beskriver 
udviklingen. Bogen er illustreret og indeholder oversigt over forkortelser, der i det pågældende tidsrum 
blev anvendt. 

 
- Vestre Landsdelskommando 180 år. (Vestre Landsdelskommando 1981). 
 Beskriver landsdelskommandoens udvikling fra begyndelsen af 1800-tallet til ca. 1980. Indeholder bl.a. 

oplysninger om perioden efter 2. Verdenskrig, herunder traditioner, publikationer og personalia 
vedrørende stabsfunktioner m.v. 

 
- Vester Landsdelskommando: Årene efter besættelsen. (VLK, udateret). 
 Giver et varieret indtryk af landsdelskommandoens forhold bl.a. ved gengivelse af skrivelser og liste over 

ansatte. 

 
- Jesper Gram-Andersen: Det Sjællandske Korps. (Østre Landkommando, Ringsted 2000. ISBN 

87984762-1-1). 
 Udgivet ved nedlæggelsen i december 2000 og beskriver udviklingen af og forholdene vedrørende Østre 

Landsdelskommando, Østre Landkommando og Allied Land Forces Zealand, idet der indledes med en 
beskrivelse af forholdene for forsvaret af Sjælland fra 1500-tallet til oprettelsen af Østre Landsdelskom-
mando i 1950. Hovedvægten i bogen er dog lagt på de 50 år, hvor kommandoen havde ansvaret for for-
svaret af den sjællandske øgruppe, og ikke mindst på opgaverne som NATO-korps efter 1962. Ud over 
en mængde illustrationer indeholder bogen diverse oversigter, bl.a. en omfattende liste over kilder samt 
noter. 
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- NATO-Håndbogen. 
 (Office of Information and Press, NATO 2001. ISBN 92-845-0174-1). (Samt i nogen udstrækning tidligere 

udgaver). Bogen findes også i bl.a. engelsk- og fransksproget udgave. Kan ses på http://www.nato.int 
 Håndbogen udgør en omfattende beskrivelse af organisationens civile samt militære struktur og 

stabselementer, dens strategi, aktiviteter med videre. Dertil: En 100 sider lang oversigt over sammenslut-
ningens kronologi, et antal skitser over sammensætningen af dens mange organisatoriske elementer, en 
omfattende liste over forkortelser samt en gengivelse af selve traktaten. Bogen udgør et indholdsrigt 
opslagsværk 

      

- Hæren (tilføjet aktuelt årstal). (Nyt Nordisk Forlag, årene 1965 til 1979). 
 Hærkommandoens Årsskrift, senere Hærens Årsskrift med gennemgang af et antal væsentlige forhold af 

almen interesse. 
 
- Årlig Redegørelse. (Udgives årligt af Forsvarsministeriet). 
 Titlen har varieret fra udgivelsens start i 1982. 
 Emnevalget varierer fra år til år, idet der lægges vægt på såvel sikkerhedspolitiske som andre forhold af 

betydning for forsvaret. Udgaverne fra og med 1997 er tilgængelige på 
http://forsvaret.dk/Publikationer/fmn 

 
- HRN 010-001, Feltreglement I. (Hærens Operative Kommando 2005 og tidligere udgaver). 
 Reglementet er anvendt som kontrolkilde i forbindelse med beskrivelse af hærens doktriner. Det har 

eksisteret i hele den behandlede periode og har været underkastet et antal opdateringer, der efter behov 
er udgivet som rettelsesblade. De fleste af disse udgivelser opbevares i kopi ved Det Kongelige Garni-
sonsbibliotek. 

 

Andre kilder og baggrundsmateriale 
Ud over de ovennævnte kilder, er der ved de enkelte kapitler anført et antal kilder, der primært vedrører 
pågældende kapitel. 
 
 
Tilgængelighed 
Anførte kilder kan lånes på Det Kongelige Garnisonsbibliotek, henholdsvis søges (fuld tekst) på de anførte 
internetlinks. 
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