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En uklassificeret beskrivelse af Warszawapagtens mulighederfo r at udføreet angreb eller
andenform for aggression imod dansk område udarbejdedesforste gang i 1971 til brugfor
.Forsvarskommissionen af1969" og var indeholdt i et bilag til den afkommissionen i maj
1972 afgivne beretning.
11974, 1978, 1980 og 1983 udsendtes et revideret uddragafovennævntebeskrivelse.
Nærværendepublikotionerenrevideret, ajourført og omarbejdet udgaveafde tidligere udarbejdede beskrivelser, der ikke længere er gældende.
Grønland og Færøerne er ikke behandlet i denne publikation.
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Indledning

Hovedårsagen til, at det i den vestlige
verden anses for nødvendigt fortsat at
opretholde et militært forsvar, skal ses i
Sovjetunionens ideologiske, politiske
og militære målsætning. Til fremme
heraf opretholder Sovjetunionen et
stærkt militært potentiel , der alene ved
sin tilstedeværelse opfattes som en trussel. Begivenheder i de seneste år, især
invasionen i Afghanistan, har vist, at
Sovjetunionen ikke viger tilbage for at
anvende militær magt til opnåelse af
målsætningen, når situationen taler herfor.
Set i globalt perspektiv vurderes denne

målsætning at være:
• konsolidering af Sovjetunionens position som supermagt,
• udbredelse af den sovjetiske, globale indflydelse på bekostning af
Vesten og Kina,
• fremme af Sovjetunionens lederskab
inden for den kommunistiske verdens bevægelse.
I relation til NATO og Vesteuropa vurderes målsætningen bl.a. at være:
• svækkelse af sam menh oldet inden
for NATO, specielt mellem USA og
Vesteuropa,
underminering af NATO's forsvars politik,

• hindring af yderligere vesteuropæisk
politisk, økonomisk og militær integration.
Overfor de øvrige Warszawapagtlande
vurderes målsætningen at være at fastholde den politiske, økonomiske og militære dominans bl.a. med det formål at
bibehold e de øvrige Warszawapagtlande som et ideologisk og militært forterræn.

Sovjetunionens muligheder for at nå de
udenrigspolitiske mål har i de seneste år
lidt flere tilbageslag, dels ved invasionen
i Afghanistan, dels gennem udviklingen
i Polen efter august 1980, hvor kun tru slen om en sovjetisk militær invasion
synes at have forhindret en omvæltning,
som kunne have fået alvorlige konsekvenser for Sovjetunionen og Warszawapagten som helhed.
Hertil føjer sig en generel svæ kkelse af
den sovjetiske økonomi med ringe
vækst eller stagnation på en række nøgleområder og direkte tilbagegang i landbrugsproduktionen. Sovjetunionen bliver samtidig mødt med voksende ønsker om økonomisk hjælp til de øvrige
Warszawapagtlande, som med Polen i
spidsen er konfronteret med økonomiske vanskeligheder.
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På en række område r tegner situationen
j sO'erne sig mere usikker og indeholde r
flere risikomomenter end i de foregående år. Som eksempler herpå skal nævnes
situationen i Libanon, krigen mellem
Iran og Irak, Melle mamerika-problemerne, situationen i Sydøstasie n ogi flere områder i Afrika sa mt den stigende
terrorvirksomhed. Den hidtidige vurdering, at m ulige konflikte r m ellem øst og
vest i 19s0 'erne vil blive ud spillet ud en
for det europæ iske og nordamerikans ke
område, må fortsat betragtes som mes t
sandsynlig. Dog har de n sted fundne
begrænsning i den sovjetiske handlefri-

hed ikke mindst vist sig i den tred ie verden.
TIl trods for de n økonomiske svækkelse
i Sovjetunionen råde r denne imidlertid
over et militæ rt potentiel, der fortsat placerer Sovjetunionen som en militæ r
supermagt Sovjetiske ledere har ved flere lejligheder givet ud tryk for den be o
tydning, som opret hol delse og fortsa t
udbygning af det m ilitæ re potentiel har
for Sovjetunionens sikke rhed. Det militæ re globale styrkefo rho ld må antages at
blive det centrale element i den sovjetiske udenrigspolitik i de kommende år.

Strategiske forhold
Warszawapagtens muligheder for at
udføre militære operationer globalt eller
lokalt kan i noge n grad klarlægges gennem iagttagelse af pagtens militære styrkers omfa ng, organ isation, placering,
aktiviteter m.v. Sammenholdt m ed
Da nmarks militæ rgeografiske betydning kan dette ligeledes til en vis grad
klarlægge pagtens mulighed er for at
udføre militære operatione r mod Danmark. De faktiske m uligheder er foru dsætningen for, at eventuelle hensigter
om at udfø re militære operationer kan
omsættes i ha ndling.
Den militære strategi for hele Warszawapagten fastlægges af Sovjetunionen,
og den sovjetiske dom inans gør sig også
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gælde nd e på næsten alle områder af
betydning for strategien, bl.a. også kommandoforho ldene. De øvrige medlems land es militære styrker opstilles og
udd annes h elt efter sovjetisk m ønster og
indgår i krigstid i de af Sovjetunionen
ledede kam pforrnatio ner.

De n strategiske målsætning for Warsza wapagtens operationer mo d NATO
ans es bl.a, gennem nedkæmpelse af
NATO's styrker at være at ero bre strategiske vigtige områder, hvortil Danmark
må vurderes at hø re.
Sovjetu nionens strategi over for Centraleuropa omfatter også Danmark som
følge af landets geografiske beliggen-

hed, men påvirkes også afde særlige forhold, der er knyttet til Sveriges geografiske placering og udenrigspolitiske stilling.
For Centraleuropas vedkomm ende vurderes det, at målsætningen skal nås gennem militære operati oner i to hoved retninger, dels gennem Vesttyskland mod
Atlanten, og dels i retning mod Nord søe n. Måletror den sidstnævnte anses at

være:
• at fa fuldstændig kontrol med Østersøud lebe ne,
• at fjerne en eventuel flanketru ssel
mod de vestgåend e operationer, og
• at skabe udgangspunkt for andre
operationer mod de tilstødende områder, bl.a, Sydnorge.

Warszawapagtens styrker i Østerssområdet

Selvkorende artilleripiece 2S3 med 152 111111 kanon.
Indgår på divisionsniveau. Rækkevidde ca. 16 Ion.
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Nordgrupp en
Gruppen af
So'1etiske Styrker
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T-72 kamp vogn.
Her p å vej op afva ndet med p åmonteret snorkel efter dybdevadning.

Sovjetunionens muligheder for at sikre
sine strategiske interesser i Østersøom rådet i tilfælde af en konfliktsituation
vil være begunstiget af den perm anent
fremskudte tilstedeværelse i Polen og
DDR allerede i fredstid.

nærområde er generelt, at de mest
moderne udrustede enheder er de sovjetiske styrker stationeret i Østtyskland .
Der er erfaring for, at ændringer i organisation og materiel i første omgang sker
ved sovjetiske enbeder og derefier med
nogen forsinkelse ved de østtyske og
sidst ved de polske hærstyrke r.

Hærstyrker
I den nordlige del af DDR og Polen er
der opstillet omkring ]J hærdivisioner.
såvel sovjetiske, østtyske som polske, de
fieste på et ret højt beredskab. I de vestlige militærdistrikter i Sovjetuni onen er

opstillet et større antal divisioner, men
de fieste på et lavere beredskab.
Situationen ved hærenbedern e i vort

Ind en for artilleriet har udviklingen

været koncentreret om:
• at oge antallet af artillerienh eder,
• at oge antallet afkanon er i enhederne, samt
• at øge deres bevægelighed ved at gøre
kanonerne selvkorende.
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Dette medfører, at artille riet nu har samme bevægelighed som de øvrige bæltekøretøjer og dermed kan følge med og
levere ildstøtte hele tiden. En del af'artilleriet er velegnet til at skyde med kemisk
og atomar ammunition.

der en løbend e udskiftnin g af pans rede
m and skabsvogne og kam pvogne. Den ne giver enhederne større bevægelighed, størr e ildkraft, og ikke mindst en
bedr e beskyttelse. I øjeblikket indføres
Sovjetu nion ens m est mod erne kam pvogn ved de sovjetiske styrker i DDR

Ved infanteriet og pansertroppeme sker

Den nye BMP-} med 30 mm kanon og panservæmsmissil.

En nyskabelse i den sovjetiske division
- og også ved de polske og østtyske
enheder - er indlørelsen afhelikoptere,
bl.a. til at1andsætte m indre styrker foran
egn e angribende styrker med det formå l
at erob re vigtige terrænom råde r og der-
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med lette enhe dernes fremtrængen .
Med indfø relsen afdisse kam p- og transpo rtheliko pte re har divisionen roet en
enhe d, der kan indsættes uafh ængig af
de aktuelle terrænforhold og med meget
kort varsel.

Sovj etunionens nyeste bro ABS. En sådan bro kan bygges på lille/er en time.

På arme- og frontniveau findes desud en :

• yderligere artilleri,
langtrækkend e missiler (ca, 300 km),
der både kan a nven de konventionel le, atomare og kemiske ladni nger,
• langtrækkend e lufrværn srnissiler,
• et stort antal ingeni orenheder, hvis
opgave primært er brobygning over
floder,
• yderligere helikoptere, og

• et stort antal signalenheder dels til
egen kommunikation og dels til aflytning og/eller forstyrrel se af fjendens
komm unikation.
End elig er Warszawapagtens hærenheder særde les veludrus tede til kemisk
krigsforelse, såvel offensivt som defen-

sivt
På side 28 og 29 findes en oversigt

over sammensætningen af en sovjetisk
division.
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Luftbårne enhed er
Udover bærstyrkerne af den her beo
skrevne type råder Sovjetunionen over
syv luftbårn e d ivisioner på hojt bered skab. Disse er i de sids te år blevet udruslet med lett e pans rede mand skabsvogne. Polen har ligeledes en luftbåren division, so m dog er leUere udru stet end de
so vjetiske og afhæng ig af sovjetisk lufttransport.
Warszawapa gten råd er ove r et betyd eligt antal transportfly. der muli ggør ned kastnin g af el eller fler e luft bårn e regi-

•

lo

menterover dansk område. Et sovjetisk
luftbåret regime nt beslår a f en. 1200
mand samt pansredemandskabsvogne.

Nedkastning af materiel.
Marineinfa nteri

Af marinein fant eri enheder i Øste rsoo m rådet findes en sovjetisk m arineinfanteribrigade på en. 2500 mand og en
po lsk landgangsdiv ision på en. 5000
man d. Den sovjetiske brigade har i de
se nes te år fået tilført me get nyt materie!
og er i dag en ret slagkra ftig en hed. Den
po lske division er lett ere udrustet, men
storre og mere fleksibel i selve landgan gsfasen . Ved de osttyske styrker er
en om stilling fra anvendelse af amfi-

' \2

bieudda nnede hær enheder til ege ntlige
marinei nfanterien heder en mulighed.
D er findes i Østersoen egentlige lan dgangsskibe og -fartejer til fremforeise af
en. 5000 mand me d fuldt kam pudstyr i

enangrebsvending.
De luftbårne og amfib iske enhede r kan i
en kortere periode (rnaksirnalt l-J dag e )
indsæ ttes a lene, men skal så have lilfort
fo rstæ rkninger.

·

.. .. ...
Luftbårne styrker i angreb.

I forbindelse med en landgangsoperation vil en kombineret indsæ ttelse af
lufibåm e enheder til sikring af Iandgangsområdet, efierfulgt af de arnfibiske
styrker, være det normale. TIl forstæ rkning af styrkerne kan der tilføres
"almindelige" bærenheder ved hjælp af

civile . tørlastskibe og roll-on/roll-off
skibe, der dog ofte vil kræve større havne, specialbyggede moler eUe r lignende.
På side 27 findes en oversigt, der ske-

matisk viser sammensætningen af en
am fibisk angrebsstyrke.

Sovjetisk INZHENER MACHULSKJYklasse RO-RO skib.
4.162 BRT. 6.125 DWT. Ca. 3.000 kvm lasteflade.
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Sovjetisk KYNDA klasse missilkrydser.
Depl.: 5.550 tons. dim.: 150 x / 6 m.
2 x 4 SS-N-3B missiler. plus en genladning. rækkevidde 40Ukm .

Sovj etisk ROPUCHA klasse landgangsskib.
Depl.: 3.000 tons. Dim.: 115 x /5 m.
Kan medfore /6 kampvogne og 225 soldater.

.' ' 14

Flå destyrker
Warszawapagtens flådestyrker i ø stersoen omfatter bl.a.:

• ca. 20 missil- og konventionelle jagere,
• tre missil- og konventionelle krydsere,
• et større antal fregatte r, eskorte- og
patruljefartøjer, hvoraf flere er missilbevæbnede,
c
• ca, 100 landgangsskibe og -fartøjer,
• ca. 225 minestrygere, hvoraf nogle
dog er ganske små,
• omkring 70 torpe dobå de og 50 missilbåde, der kan indsættes i områ det,
og
• ca. 50 u både, hvoraf seks er af
GOLF il klassen, hver armeret med
tre missiler med atomladning og en

rækkevidde på mind st 1200 km, sami
ubåde af JULIETI klassen hver armeret med fire taktiske missiler til
indsættelse mod skibsrnål. Disse missiler har en rækkevidde på flere hundrede km.

I de senere år har den østtyske flåde
mo derniseret sin styrke af landgangs- og
eskorteskibe og har nu samt idig med
den polske flåde også indledt udskiftning af missilbådsstyrken med en større
type.
Warszawapagten råder tillige over landbaserede missiler, som vil udgøre en
trus sel mod skibe og fly, der opererer

i Østersoen.

Sovjetisk AlST-k1osse ilifipudefortoj.
45 x 18 m. Depl.: 220 t. Ca. 250 kvm lasteflade.
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Sovjetlsk.missilubåd afJUUElT klassen.
Depl.: 3.500 tons. Dim.: 90 x JO m.
Medforer 4 stk. SS-N-3A missiler. rækkevidde 400 km.

FROGFOOT er Sovjetunionens nyeste nærstottefly. Anvendes i Afghanistan og er nu •
baseret i Warszawapagtlandene. Kan sammenlignes med A-JO THUNDERBOLT.
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Fly styrker
Til støtte for ope rationern e i områd et
rådes der i DDR, Polen og de vestlige
m ilitærd istrikter i Sovjetunionen over
ca. 700 offens ive kampfly, hvorafi hvert
fald et par hundred e vil kunne forvent es
ind sat mod dansk om råde, sa mt et stigende an tal kam phe likopte re. Hen set til
fleksibiliteten i an vendelsen af fly er
spørgs må let om forventelig indsatsmæn gde imidl ertid særligt van skeligt a t

indsat til luftfors var af Warsz awa pagtens land- og sømilitære styrker.
Herved skabes bed re vilkår for offen siv
anvendelse af disse.
Til sama rbejde med flådestyrker find es
endvidere landbasered e marineflystyrker med ca. 300 maritim e fly, inklu sive
helik optere.
En stor del af de offen sive kam pfly, isæ r
bombefly, kan medføre atomvåb en.

besvare.
Warszawapagte n r åder desuden over
stærke luftforsv arsstyrker til forsvar af
eget område. En del heraf må påregnes

På side 30 findes en oversigt over fly,
der vil kunne blive indsat mod dansk
område.

FENCERjagerbombtjlyet harfo reget Warszawapagtens offensive potentiel væsentligt
i kraft af aget rækkevidde og aget bombelast. Kan sammelignes med F-JJJ.

Specialstyrker
Warszawapa gten råder endvidere over
visse specialenh eder (SPETSNAZ)
uddannet til at udføre særlige opgaver i
fjendens bagland, såsom sabotage mod
vitale installation er, likvide ring af rnilitært og civilt nøgl epersonel sam t

rekognoscering . Disse enheder opererer
i smågrupper på 4-12 mand, eventuelt i
civil påklædning eller falsk uniform. Det
vur de res, at der er udd annet SPETSNAZ til speciel ind sætt else i dans k
om råde.
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Andre forhold
I vurderingen af Warszawapagtens virkemuligheder i Østersco mrådet må
endvidere følgende tages i betragtning;
• det anvendte materiel er i høj grad
standardiseret øg velegnet til offen-

sive operationer,
• uddannelsesstandarden er ved de fleste af pagtens enheder god, bl.a. som
følge af lang tjenestetid ( Ph-3 år),
• styrkerne er alle und er en af Sovj etunionen domine ret ledelse, og den
politiske beslutning sproces må an ses
for at være enklere end i NATO,
• store forstærkninger vil i løbet afkort
tid kunne forlægges fra den vestlige
del af Sovjetunionen,

• styrkerne har et relativt højt fredsberedskab og en hensigtsmæ ssig placering i forhold til mulige opgaver,

• den forsyningsmæssige situation er
god, og der må anses at være tilstrækkelige lagre af væsentlige materielgenstand e og forsyninger,
• mobiliseringssystemet, specielt i
DDR, anses for at være særdeles
effektivt
Sammenfattende synes tendensen i
udviklingen at være, at styrkernes kampværdi, herunder ild kraft, bevægelighed
og udholdenhed, fortsat vil være stigende.

Warszawapagtens fredstidsaktiviteter
Ved en vurd ering af den militære situation i vort område er det ikke tilstrækkeligt alene at koncentre re sig om, hvor
store styrker Warszawapagten vil være i
stand til at indsætte i operationer mo d
Vesteuropa, herunder Danm ark, i tilfælde af en militær konfrontation i Europa
mellem øst og Vest Det er heUer ikke
alene et spørgsmål om, hvorledes de to
militærpagters styrker er udru stet, og
hvor omfattende de er. I vurde ringen
indgår også erkendelsen af et »normalbillede» eUer aktivitetsmønster og de
løbende ændringer af dette.
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Aktiviteterne omfatter øvelses- og
uddannelsesaktivitet med hær-, flåde-og
flystyrker. Som et led heri indgår amfibieøvelser og -træning, som finder sted i
varierende omfang flere gange årligt på
forskellige kyststrækninger.
Operationer med miniubåde i danske
farvande i lighed med, hvad der synes at
foregå i Sverige, har hidtil ikke kunnet
konstateres, og muligheden herfor må
vurderes som mindre på grun d af
væsentlige forskeUe i de danske og svenske farvand es karakter.

Mere rutinemæssige aktiviteter er;
• maritim overvågning med sovjetiske,
polske og østtyske marinefan øjer i
den vestlige del af Østersøe n. Denn e
overvågning intens iveres lejlighedsvis genne m anvend else af specialudstyrede efterretningsskibe. der også
opererer i Kattegat, Skagerrak og
Vesterhavet,
• signalopklaringsflyvninger omkring
Bornholm, og flyvninger med langt-

..

rækkende bombe- og missilbærende .'
ny over Østersøen mod RUgenområdet,
• navigationssejladser i danske farvande med om sejlinger af den sjællandske øgrup pe, og
• forlægning til årlige flådeø velser i
Atlanterhavet.
På kortudsnittet side 16 og 17 er
Warszawapagtens fredstidsaktiviteter
skitseret i hovedtræk.

*

BACKHRE.
Sovf etisk bomb efly, der kali medfore såvel bomber som missiler.

Muligheder for aggression mod Danmark
Dansk områdes geografiske karakter og
Danmarks beliggenh ed tæt op til Warszawapagtens territorium og pagtens
store og mangeartede militære styrker
skabe r forud sætninger for såvel militæ-

re operationer som politisk pression,
eventuelt støttet med militær magt.
Isolerede militære operationer mod
Danmark må anses som mindre sand-

synlige, idet Danm arks medlemskab af
NATO generelt og naboskabet til Norge
og Vesttyskland specielt vil medføre stor
risiko for eskalation til krig med hele
NATO. Det er derfor urealistisk at forestille sig, at Warszawapagten i en konOiktsituatio n overfor Danm ark ikke
også ville være forberedt på en konflikt
med hele NATO. Som følge heraf må
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det vurderes, at en militær aggression
mod Danmark skal ses i sam menhæ ng
med en militær aggression mod NATO.
Politisk pressio n
Politisk pression mod den dan ske rege-

ring må vurderes atvære en naturlig del
af de politiske hand lemuligheder, som
Sovjetuni on en har til sin rådighed.
Virkefonnen for kombineret politiskmilitær pression kan strække sig fra en
henvisning til eller understregning af de
militæ re magtmidlers blotte eksisten s

over øget øvelses- og overvågningsaktivitet i umidd elbar nærhed af dan sk
områ de til forskellige grader af bevidst
chikane af dansk skibsfan og lufttrafik i
Østersøornrådet, sam t krænkelse af
reglerne for adgang til luft og søterrit oriet
Aggression mod NAT O
En militær aggression mod NATO vurderes indledningsvis at blive udført

uden brug af "masseødelæggelsesvåben". Masseødelæggelsesv åben er
den sovjetiske fæ llesbetegnelse for
atomvåben samt kemiske og biologiske
vå ben. Den sovjetiske militærdoktrin ,

som må anses for at være gældende i
hele Warszawapagten, omtale r brug af
sådanne våben på et tidligt tidspu nkt i en
krig. I de senere år tyder artikler og udtalelser dog på, at man vil søge at nå sine
militære mål uden ; men den mu lighed
må ses i øjnene, at krigsførelsen ud vides
til at omfatte masseødelæggelsesvåben.
Det er sandsynligt, at det vil være et af
Warszawapagt ens mål ved de indledende operationer at hindre forstærkninger
i at nårrem til de eur opæiske NATO-lande. Dette har i saerlig grad betydning for
Danmark på grun d af afhæng igheden af
rettidig tilførsel af forstæ rkninge r, som
kræver åbne forbindels esveje i luften
og på havet.

Varslingsmuligheder
Mulighed erne for a t give et varsel om
foreslåe nde aggression er afhæn gige af
en ræ kke faktorer, hvo raf'bl.a. skal nævnes: omfa nget af forbe redelser, som
angriberne skal foreta ge, inde n angreb et
iværksaettes, samt erke ndelsen og den
korrekte bedømmelse af sådanne forbe redelser.
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Det vurderes, at der vil være rimeligt
gode mu ligh eder for at opnå strategisk
varsel (dage / uger) om eventuelt foreslående Warszawapaglangreb mod større dele af NATO baseret på iværksatte
politiske og militære forberedelser til
krig. Det vil dog altid være vanskeligt at
forudsige noget om varslingstiden s
længde.

Det taktiske varsel (dage/timer/ minutter) må så godt som udelu kkend e baseres på militære indikationer, der viser, at
angreb er um iddelbart forestående eller
allerede iværksat.
Med den for nyligt gennemførte udvidelse af det østtyske territorialfarvand til
12 sømil, i ligbed med hvad der tidligere

har fundet sted i Polen, er det blevet vanskeligere at følge aktivitetern e i dette
område. Varslingsmulighederne overfor væsentlige krigsforberedelser i det
nærm est beliggende Warszawapagtom råde er derfor blevet forringet.
Effektiv udn yttelse af det strategiske
varsel vil kunne forbedre mul ighederne
for at opnå det taktiske varsel.

Operationernes gennemførelse
Opera tione rne i forbindelse med et
eventuelt angreb på Danmark kan om fatte operatio ner med henblik på at
opn å:
• lulloverlegenhed
• soherredømme i området

• kontro l med hele eller dele af landom rådet
Gennemførelsen af nævnte operation er
vil ske som dele af en helhed, hvorfor
operatione r mod dansk område skal
betragtes und er et
Uanset hvorledes et større væbnet angreb mod Danmark udføres, må det forventes, at angriberen indledningsvis vil
lægge vægt på at opnå en passend e grad
af bevægelsesfrihed i lufirummet og
størst mulig handl efrihed til søs ved at
ne utralisere det danske flyvevåbens
nøglefaciliteter og uskadeliggøre danske
maritime enhe der og installationer.

Warszawapagten vil kunne indsæ tte betydelige offensive flystyrker. specielt
egnede til at udføre et hurtigt og kraftigt
forsøg på at lamm e dele af det danske
forsvar. Såfremt der udføres en operation mod væsentlige dele af Danmark,
må angriberen påregnes også at ville søge at lamm e NATO-flystyrker i SlesvigHolsten eller at afsætte styrker med
henblik på hurtig indsats mod disse flystyrker.
Warszawapagten vil kunne sammensæt te og flytte operativt afbalancerede
flådestyrker til flere områ der i Østersøen, mens operationer i gennemsejlingsfarvandene Kattegat og Skagerrak vil være bestemt af den sø- og lullmilitære situation, minespærringer o.a,
Sømilitært vil Warszawapagten have
behov for at neutralisere NATO-nådestyrker i Østersøe n med henhlik på
opnåelse af søherredømm et,
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Operationernes omfang
Operationer mod Dan mark vil på grund
af områdets geografi i hovedsagen kunne omfatte følgende:
• flyoperationer mod hele området for
at tilvejebringe luftoverlegenh ed og
yde støtte til hær- og flådestyrker.
- luftbårne operationer i tilslutn ing til
andre operationer,
_ en land operation mod den jyske
halvø gennem Slesvig-Holsten,

• en amfibieoperation mod øerne,
samt
- flådeoperationer i den vestlige del
af Østersøen, herunder deltagelse i
amfibieoperatio nen.
I en landoperation mo d denjyske halvø
må Warszawapagten antages at kunne
indsætte fem-seks divisioner mod de

tyske og danske styrker. I den sydlige del
af halvøen vil der dog næppe være plads
til mere end maksimalt tre divisioner
indsat side om side. Tl1 gengæld vil der
være god mulighed for afløsning af
angrebsdivisionerne. Luftbårne og helikopterbårne enheder vil kunne indsættes foran de angribende styrker, men
forudsætter en vis luftoverlegenhed.
Amfibieoperationer kan iværksættes
mod østkysten af den jyske halvøs sydlige del, men forud sætter sehe rredømme
og luftoverlegenh ed i den vestlige del af
Østersøen. Mindre, isolerede operationer, (eks. i form af kommandoaktioner
mod de nordlige dele af Jylland i forbindelse med fremrykning over land, kombineret med luftbåren indsats eller
genn em luftbåren indsats alene kan
tænkes.

CANDlD i civil udgave.
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Ved operationer mod øerne vil Warszawapagten ved hjælp af amfibiestyrker
kunn e foretage indledende land sætning
to-tre steder samtidig. Forud for eller
samtidig med et eventuelt amfibieangreb kan der indsættes luftbårne
enh eder. Et indledende amfibieangr eb
må påregnes hurtigt at blive fulgt op

med personel og materiel overført med .'
handelsskibe, blandt and et roll-on/rolioIT skibe. Operationen forudsætter en
betydelig grad af kontrol med situationen i luften og på søen samt gennemførelse af nødvendige minerydningsoperationer.

Marineinf anteri i BTR-60PB landsat fra POLNOCNYlandgangsskibe.

Støtteoperationer
Kamphelikoptere vil kunn e indsættes
som støtte til land- og arnfibleoperatloner. Mindre helikopterbårne enhed er vil
m ed fordel også kunne indsættes i forbindelse med disse operatio ner. Sabotagelignende operationer vil være en
mulighed forud for og sideløbende med
en aggression mod Danmark. Sådanne
aktioner må forudses underordn et den
samlede angrebsplan og vilsåledes have
karakter af støtteo perationer. Det kan

ikke udelukkes, at nogle af disse operationer kan blive udført med miniubåde.
Det må forventes, at Warszawapagten
vil udføre intensiv elektronisk krigsførelse i tilslutning til de øvrige operationer forud for og under en aggression for
at søge at lamme danske kontrol- og
varslingssystemersamt visse kommunikations- og ildledelsessystemer.
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HIND kamphelikop rer.

Udrustet med 4 x 32 raketter samt kanon. Kan endvidere medf øre allt i-tank missiler.

Sandsynligheden for aggression mod Danmark
Sand synligheden for såvel politisk-militær pression mod den danske regering
som væbnet aggression mod NATO og dermed Danmark - er fortsat ikke
stor.
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Det må dog haves for øje, at forandringer i den sikkerhedspolitiske situation hurtigt vil kunn e ændre denn e
vurde ring.
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• Antallet af enh ede r i de forskellige grupper vil afhæ nge af operationens omfang og
valg af landgangs område.
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SIGNALENHEDER

1-

Divisionen
Alt efter typen bes lår en division af mellem 10-13.000 mand og ca, 4.000 kcrercler, Divisionen indsærter sine
enheder - regimentt:melbataljonemc - i kamp og forer kampen. En division fylder på vej, med en ca-afstand
på 25 meter mellem k(lrelojemc. 1()().125 km.

-

....

Kampmheder

~

Kampvogn
Pansret mandskabsvogn UUul) Pansre t mandskabsvogn (bælte)
(2~270 stk.)
(250-320 stk.)
(100-140 stk.)
De enhede r. der heva:ger sig ind i, beks:m.per og fordriv er e n ljende fra sin stilling, benævnes k/Jmpm hm".
De består af itl/antm og ko.mpsryrkn. Deres våben - fra gevær til kampvognskanon - er beregn et til
direkte skydning, dv.s. skydning mod mål, som skytten kan se. Kampenhederne råde r desuden over morterer
og noget artilleri til eget brug, samt luftværn til bekæmpelse af helikoptere og
på korte afstande.
De forskellige Ir.am penh eder kan have overvægt enten af infanteri eller af kampvogn e. De t er oftest terræn et,
der afgor hvilken type enhed, der angri ber forrest
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...

-

-

Klun""lBtteenbed er
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Selvkerende artilleri
Raketkaster
Missil (S5-21)
(Artilleri samlet: 110-130 stk.)
(18 <lk.)
(4 SiL )
JriJmjmØtI« nhci1rr er [feei'1hedEr,-lIEf1'i.1Nn:igfr eiliillesntøUenmnpenhM emen am .
Affil/eriet leverer krombaneild og indirekte skydning, d.'1.5. skydning mod mål, der er udpeget af en observatør.
Missi!" har større sprængkraft end artilleri og læng ere rækkevidde. Divisionens m issiler ha r en rækkevidde
på Cl. 100 km.
lAji w1"m findes SID" set ved alle enheder, men divisionens luftværn har længere rækkevidde og bedre midler
til a t overvåge lunru mmet med .
lngenifJ~', der råder over meget bromerenet. baner vejen for egne styrker (specielt brobygning ). og hindrer
fjend ens fremtræng en ved sprængning og udlægning af minefelter.
HrljkDpl~hm~r har til opgave enten at bekæ mpe ljendens infanleri og kampvogne, eller a t transportere
egn e kampenhed er.

...
Kampvognsbro
(4 ""-)

6f,
Luftvæmsmissiler
(20 ""-)

et_

.J. j.

X
f

f.

(15-20 ""-)

Steneenheder

-

De faglige: enheder og signalenheder betegnes under et som sr"rlf'mhm~r_ FagJ;g~ tnht'd~r forsyner divisionen
med amm unition, benzin og dieselolie, forplejning og materiel. De behandler sårede og reparerer all materiel.
De faglige enh eder råd er over et stort anta l hjulkoreto jer. Signa/enhederne har ansvaret for al komm unikation
i divisionen - Eeks, telefo ner, radioe r og fje rnskrivere - , og de kan ellyt te og forstyrre (jamm e) fjendens
kommunikation.
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