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INTRODUKTION

Velkommen til undervisningen i faget søkrig og krigskundskab. Faget omfatter ca. 40 lektioner og det er naturligt for enhver kommende søofficer at betragte faget som et hovedfag.
Fagets navn er "søkrig", og fagets indhold relaterer sig hovedsageligt til de maritime facetter af militær virksomhed. Imidlertid indeholder faget samtidig store dele af den grundlæggende militære doktrinære viden, der er en forudsætning for virket som officer, derfor anvendes tillige betegnelsen "krigskundskab".
Faget er opdelt i 2 moduler på hver 20 timer. Klasse BF doceres MODUL I i forårssemestret, og MODUL li i næstfølgende efterårssemester. Andre klasser kan evt. doseres begge moduler i umiddelbar forlængelse.
Undervisningsformen er dels docering/foredrag, dels elevfremlæggelser som oplæg til
gennemgang og diskussion. Doceringen vil være en kombination af foredrag og samtaleundervisning. Hensigten er, at undervisningen skal være fleksibel, proaktiv, dynamisk og
interaktiv for at sikre direkte involvering af kadetterne. Aktuelle problematikker, opkommende spørgsmål og diskussioner kan således medføre, at indholdet af enkelte lektioner
ændres til fordel for dele af pensum, der ellers var tænkt gennemgået senere.
Faget omfatter en begrænset mængde hjemmearbejde, men grundig føring af noter anbefales, da faget ikke egner sig til egentlig sidste øjebliks eksamensrepetition. Ydermere findes ikke alle detaljer nødvendigvis i opdateret skriftlig form, hvorfor det i tilfælde af fravær
anbefales, at konsultere andre fra klassen for at opdatere sine noter.
Der lægges vægt på en analytisk indgangsvinkel i enhver henseende. Som forberedelse til
de videre uddannelser og den fremtidige tjeneste i enheder og stabe er den analytiske metodik fra søkrig/krigskundskab en afgørende baggrund. Der vil derfor i undervisningen blive
lagt vægt på analytisk tankegang, samt træning i at skelne mellem "at redegøre", "at analysere" samt "at vurdere". Som en umiddelbar følge heraf gennemføres tillige en introduktion og begrænset undervisning i hovedopgaveskrivning, dels som supplement til den generelle undervisning, der gives fra skolens side, dels som forberedelse på de til faget relaterede krav, der vil blive stillet ved fremtidig tjeneste og uddannelse. Ved undervisning i
hovedopgaveteknik i søkrig/krigskundskab lægges der således især vægt på begrebet
opgaveanalyse, der hænger sammen med mange aspekter af krigskundskab og er en naturlig del af officerens virke.
Nærværende lærebog indeholder alle forud kendte oplysninger om faget og pensum og vil
derfor være genstand for konstant udvikling. Alle noter skal kunne noteres direkte i lærebogen, hvorfor hvert eksemplar er til elevens personlige eje.
Resultatkontrol gennemføres løbende i form af repeterende spørgsmål fra lektion til lektion. Endvidere gennemføres normalt en hjemmeopgave som afslutning på modul I. I modul
li gennemføres en mindre test i klassen. Endelig tjener elevforedrag tillige til at bedømme
elevens samlede forståelse for faget og dermed standpunkt.
Eksamen afvikles som en skriftlig prøve på 2 timer uden hjælpemidler.
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LEKTIONSPLANER

Nærværende lektionsplaner skal absolut betragtes som vejledende og ikke forhindre fuld
fleksibilitet for en dynamisk og kreativ afvikling af såvel den planlagte undervisning som
evt. pludseligt opståede emner, spørgsmål eller diskussioner, der måtte være en naturlig
del af rammerne for faget søkrig/krigskundskab.
Som nævnt er faget inddelt i 2 moduler. Dette forhold afspejles af praktiske årsager direkte
i pensum.

MODUL I omfatter:

•

Begreberne taktik og strategi.
• Nationale strategier, herunder Danmarks.

•

Kommandoniveauer.
• Niveauinddeling af aktører i et lands forsvar.
• Danmarks niveauinddeling.
• NATO's overordnede opbygning og organisation.

•

Søkrigslærens grundbegreber, herunder:
• Søkrigens element.
• Søkrigens mål.
• Søkrigens doktriner.
• Søkrigens midler.

•

Søværnets opgaver og midler.
• Dette implicit ved perspektivering og fremdragelse af danske eksempler i
løbet af det ovenstående pensum.

•

Elevoplæg.
• Typer af krigsskibe (søkrigens midler).
• Historiske eksempler (søkrigens mål - søkrigens doktriner).

Følgende kapitler refererer hovedsagelig til modul I:
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel

1
2
3
4
5
6
7

Grundbegreber - Strategi - Taktik
Søkrigens element (Selvstudium)
Søkrigens mål
Søkrigens doktriner- CJTF - joint/combined
Søkrigens midler I
Søkrigens midler li - skibe og maritimt anvendte fly
Elevopgaver til fremlæggelse modul I
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MODUL li omfatter:

•

Nationers strategiske stilling og sammenhæng med sikkerhedspolitik.

•

Anvendelse af analyseteknik som officer.
• Gennemgang af særlige analytiske begreber.
• Fastlæggelse af særlige forhold omkring skrivning af hovedopgave.
• Evt. træning i opgaveanalyse.

•

Søkrigslærens grundbegreber, herunder:
• Søkrigens operationer.
• Warfares.

•

Internationalt samarbejde.
• Herunder begreberne:
• joint,
• combined,
• CJTF,
• maritime andele af CJTF,
• danske roller i CJTF med vægt på de maritime.

•

Vores samarbejdspartneres flåder - Sammenhæng mellem landenes sikkerhedspolitiske stilling og deres flådesammensætning (UK, US, SW, PL, NO, NL-BE, GE, FR, Baltiske lande etc.).

•

Elevoplæg.
• Sikkerhedspolitisk stilling som nation og sammenhæng med flådens sammensætning.

Følgende kapitler refererer hovedsagelig til modul I:
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel

8
9
10
11

-

Hovedopgaveskrivning i faget Søkrig/krigskundsskab
Søkrigens operationer
Combined Joint Task Force CJTF
Strategiske betragtninger som nation, herunder
Elevopgaver til fremlæggelse modul li.

Indledning - side 3

3. udgave, december 2004

Lektionsplan MODUL I:
Lektion 1 - 2

Introduktion, fagplan, uddeling af opgave, kompendium. Taktik & Strategi, 3 niveauer.

Selvstudium

Søkrigens element.

Lektion 3 - 4

Taktik & strategi, aktørernes niveauer.
NATOs overordnede opbygning.

Lektion 5 - 6

Søkrigens mål.

Lektion 7 - 8

Søkrigens doktriner (Krigens principper).

Lektion 9 - 16

Søkrigens midler, herunder elevoplæg og diskussion.

Lektion 17 -18

Søkrigens doktriner, herunder elevoplæg med
historiske eksempler.

Lektion 19 - 20

Gennemgå midtvejstest, repetition.

Lektionsplan MODUL li:
Lektion 1 - 2

Introduktion, uddeling af opgave.
Analyseteknik og forhold omkring hovedopgave.

Lektion 3 - 4

Nationers strategiske og sikkerhedspolitiske stilling.
Analyseteknik og forhold omkring hovedopgave.

Lektion 5 - 11

Søkrigens operationer, herunder warfares.
CJTF + Joint & Combined.

Lektion 12 -17

Elevoplæg og diskussion (nationers strategiske og
sikkerhedspolitiske stilling).

Lektion 18 - 20

Test, opsummering, repetition.
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KAPITEL 1
Grundbegreber, Strategi og Taktik.

1. Indledning.
Dette kapitel beskriver de i faget krigskundskab anvendte grundbegreber, således som
disse skal ses i en krigskundskabsmæssig sammenhæng. Vægten lægges indledningsvis
på begreberne "strategi" og "taktik", som der - ikke mindst i civile relationer - kan være andre opfattelser af, end netop de i faget anvendte definitioner og forklaringer. Det er væsentligt at erkende, at de definitioner der doceres i faget, er den gængse militære forståelse, som det må forventes, at en officer uanset værn er i besiddelse af.
Endvidere behandler kapitlet de tre niveauer, i hvilke et lands forsvars aktører kan inddeles. Disse begreber er grundbegreber for faget krigskundskab, idet næsten enhver drøftelse, der er relevant for faget, vil kunne relateres til et af disse tre niveauer. Endelig gennemgås "søkrigens grundbegreber'' som indledning til de efterfølgende kapitler.
2. Søkrig.
Det er væsentligt indledningsvis at fastslå, hvad søkrig egentlig er. En traditionel opfattelse
begrænser sig oftest til, at søkrig alene omfatter krigsførelse/operationer af flådestyrker
mod andre flådestyrker, hvilket på visse tidspunkter i historien reelt da også har været tilfældet. Dette er dog selv historisk en alt for snæver betragtning, idet det bør erindres, at
allerede de allerførste søfarende havde forståelse for begrebet "power-projection", altså
magtindflydelse uden for ens normale hemisfære. Således kan man med god vilje betragte
vikingerne som de første "Marines", der til fulde forstod at udnytte havet til at bringe sig
derhen, hvor de ville angribe, invadere eller erobre. Havde vikingerne kendt til moderne
doktriner - der bl.a. fastslår, at når brohovedet er etableret, må der følges op med egentlige landstyrker - havde verden måske set anderledes ud i dag.
Begrebet "søkrig" er bredt og omfatter krigsførelse med militære styrker eller styrker under
militær kontrol, der opererer på, i eller fra havet. Endvidere styrker der opererer mod landeller luftmål med basis på eller i havet, styrker der opererer mod sømål med basis fra land,
og endelig styrker der opererer mod sømål fra luften.
3. Strategi.
Begrebet "strategi" bliver anvendt i mange forskellige sammenhænge og af mange personer. Det er gængs opfattelse, at begrebet dækker over en "overordnet plan" eller en hensigt. Eksempelvis kan firmaer udvikle en "personaleudviklings-strategi", og markedsføring
af eksempelvis fødevareprodukter kan være en del af en salgs-strategi.
3.1. Begrebet "strategi" i faget krigskundskab.
Begrebet "strategi" har i faget krigskundskab en ganske specifik betydning, der er væsentlig at forstå i relation til kadettens fremtidige virke som officer i forsvaret. Derfor doceres
denne ganske bestemte betydning af begrebet, som er bredt anerkendt i forsvaret, og som
kadetten vil stifte bekendtskab med i sin fremtidige tjeneste og på de videre uddannelser.
Det er således det samme begrebsgrundlag, som anvendes på eksempelvis de andre
værns officersuddannelser og på Forsvarsakademiet (FAK).
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3.2. "Strategi" hos de store tænkere.
Betydningen af begrebet "strategi" tager udgangspunkt hos de store militærstrategiske
filosoffer, primært von Clausewitz, der især er kendt for sit storværk "Vom kriege", og som
er anerkendt for sine grundlæggende strategiske teorier. I "Vom kriege" sagde von Clausewitz, at:
"Strategi er læren om fægtningens anvendelse på krigens formål".
En anden anerkendt teoretiker var Liddell-Hart, som sagde, at strategi er:
"The art of distributing and applying military means to fulfil the ends of policy".
De store teoretikere er alle - med forskellige formuleringer - enige om to forhold omkring
strategibegrebet, nemlig at begrebet omfatter:
• En overordnet plan, med de forelagte midler.
"A plan of action to use means to attain ends".
• Et politisk formål.
Strategibegrebet omfatter konkrete sammenhænge mellem politiske ønsker og anvendelse af bl.a. militære midler til at opnå disse. Moderne koalitioner, demokrati og internationale handelsmønstre har dog raffineret strategibegrebet til ikke nødvendigvis - eller nærmere
sjældent - at være et egentligt militært begreb. I stedet har begrebet udviklet sig til et udtryk for de generelle hensigter en nation måtte have, og de planer, der foreligger for at opnå målene.
3.3. Hvem har en strategi?
Som nævnt indledningsvis kan alle principielt have en strategi med henblik på at opnå noget konkret. Inden for læren om krigskundskab defineres det dog, at det er nationer eller
koalitioner, der har en strategi. Det bør derfor holdes for øje, at strategien er:
•

En absolut overordnet plan for en nation, der afspejler nationens holdninger til sig selv,
sin udvikling og fremtid.

Alt på lavere niveau også det militære - er alene en del af at forsvare denne strategi, eller
direkte at opfylde den.
3.4. Eksempler på nationers strategi.
Det var tysk strategi i 30-erne at ekspandere landet - skabe "lebensraum" - med alle midler.
Det var under den kolde krig amerikansk strategi at sikre egne interesser ved at modvirke
spredningen af kommunisme. Dette blev i 1990'erne vendt til, at amerikansk strategi er, at
sikre landet og egne interesser ved at beskytte demokratier og demokratiske processer
over hele verden (dette er også kaldet Clinton-doktrinen 1). Under præsident George W.
Bush er strategien videreført til aktivt (evt. militært) at tilsikre en demokratisk udvikling,
1

Bemærk at denne anvendelse af begrebet "doktrin" ikke er den samme, som man anvender i krigskundskab. Her er der i stedet reelt

tale om en del af USA's strategi.
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især i områder af verden, hvor diktaturer og fjendtligtsindede stater og religiøse fraktioner
kan avle terrorisme eller trusler i form af masseødelæggelsesvåben.
Det er langt fra alle nationer, der erklærer deres strategi konkret. Eksempelvis er det ikke
umiddelbart muligt at finde Danmarks strategi under denne benævnelse. Men da det er et
lands regering og parlament, der tegner strategien, kan man for Danmarks vedkommende
henholde sig til regeringsgrundlaget, herunder den åbningstale, som statsministeren afholder i Folketinget. Heri redegøres der normalt for det som regeringen mener, at nationen
skal. Denne holdning kan opdateres af senere åbningstaler og af nytårstaler etc.
3.5. Definition af begrebet "strategi".
Følgende er den i det danske forsvar anerkendte definition, som også skal anvendes i faget krigskundskab:
•

Strategi er kunsten og videnskaben i fred og i krig at opbygge og udnytte nationens (koalitionens) politiske, økonomiske og moralske styrke samt de væbnede
styrker således, at opnåelse af det fastsatte mål sikres.

I forbindelse med definitionen skal det altså erindres, at det er nationer eller koalitioner,
der har en strategi.
I punkt 5. i dette kapitel gennemgås det militær-strategiske niveau og det politiskstrategiske niveau. De to betegnelser for niveauer betyder ingenlunde, at der derfor også
findes både "militær strategi" og "politisk strategi". En strategi vil altid være politisk og politisk bestemt jævnfør definitionen. Det skal her bemærkes, at begrebet ikke desto mindre også i militære kredse - anvendes i andre sammenhænge og her får andre betydninger.
Militært personel bør dog generelt undgå andre anvendelser af udtrykket, idet det som oftest fører til en udvanding af den korrekte betydning af begrebet. Ligeledes kan det ikke
udelukkes, at personel fra andre nationer kan have varierende opfattelser af begrebet. En
dansk søofficer skal kunne samarbejde med dem alle og derfor forstå og mestre disse variationer, herunder argumentere for den her anvendte definition. Nedenstående gives en
række eksempler på såvel national som udenlandsk anvendelse af begrebet.
•

"Total Strategy, Strategie Totale, Grand Strategy, National Strategy, Algemeine Strategie" er alle nye og ældre nationale betegnelser, der på forskellige sprog umiddelbart
vurderes at dække det samme som vores anerkendte definition.

•

"Maritim strategi" ses især anvendt i søkrigshistorisk sammenhæng men desværre fejlagtigt tillige i nutidige sammenhænge, hvilket er særdeles uhensigtsmæssigt. I historisk
sammenhæng kan det absolut argumenteres, at for mange nationer (eksempelvis England, Danmark, Holland, Portugal og Spanien i 17. - 19. århundrede) var deres nationale strategi så tæt sammenhængende med anvendelse af flåden, at det dengang berettigede anvendelse af begrebet "maritim strategi". Nutidigt er det naturligt at have overordnede planer for en nations udvikling af flåden. Det er ligeså almindeligt, at beslutninger om flådens udvikling og anskaffelse af nye enheder tages af det strategiske niveau. Men dels kan ingen nationer gennemføre en national overordnet plan for landet
alene baseret på flåden, dels bevæger vi os alene inden for det enkelte element (militære styrker) af de fire elementer, der indgår i definitionen. Begrebet "maritim strategi"
er derfor absolut ikke et udtryk, der anvendes i faget krigskundskab.
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•

"Atomstrategi" var især i den kolde krig anvendt i forskellige sammenhænge. Den
gængse definition af dette var en plan for anskaffelse, opstilling og evt. anvendelse af
strategiske nukleare våben. Ifølge vores definition er anvendelse af et bestemt våben
alene relateret til et militært aspekt, hvorfor det ikke er en nations overordnede strategi,
men egentlig alene et af flere midler til at opnå det strategiske mål. Såfremt eksempelvis USA's overordnede strategi i den kolde krig var "nationens sikkerhed" må "en plan
for anskaffelse, opstilling og evt. anvendelse af strategiske nukleare våben" være et af
de midler, som regeringen anvender for opnåelse af strategien. Begrebet "Atomstrategi" er derfor ikke et udtryk, der anvendes i faget krigskundskab.

•

"Tilintetgørelsesstrategi" og "udmattelsesstrategi" er eksempler på en uheldig sammenblanding af strategibegrebet med sådanne aktioner, der foregår på det operative
eller taktiske niveau 2 .

3.6. Analyse af elementerne i begrebet "strategi".
Definitionen indikerer, at en nation anvender fire elementer som grundlag for sin strategi,
nemlig sin politiske, økonomiske og moralske styrke samt de væbnede styrker.
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Efterfølgende analyseres disse elementer.
• Politisk styrke. Heri indgår bl.a. udenrigs-, indenrigs- og sikkerhedspolitiske overvejelser
og aktioner. Eksempelvis fastholdelse af demokrati, menneskerettigheder og tilslutning
til alliancer, national behandling af interne uro-elementer og enhver form for trussel mod
sikkerhed og stabilitet, der ikke netop er økonomisk eller militær.
• Økonomisk styrke. Heri indgår såvel landets økonomiske politik og økonomiske interesser og styrker. Det er klart, at i et lands strategi må der forekomme elementer, der har at
gøre med landets ønskede fremtidige økonomiske formåen, herunder mulighederne for
nationens og borgernes velfærd, handelsinteresser, købekraft, selvstændighed m.v. Nationens sikkerhedspolitik indeholder også økonomiske sammenhænge.
• Moralsk styrke. Her tænkes der på nationens interesser i den omgivende verden, herunder det overskud nationens befolkning vil have til at engagere sig i internationale pro2

Vedrørende "niveauer'' se pkt. 5 i dette kapitel.
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blemer som terrorisme, hungersnød, naturkatastrofer og lokale konflikter. Denne "moral"
eller delte overskud kommer ofte som en naturlig følge af egen velfærd, og findes eksempelvis kun i begrænset grad hos befolkningen i dårligt stillede lande, der kan have
rigelige problemer med at koncentrere sig om deres daglige føde samt klæder eller måske overlevelse efter konflikter eller naturkatastrofer. Moralen udmøntes ofte i deployering af militære styrker til assistance eller til fredsskabende initiativer. Endvidere er
ulandshjælp ofte et resultat af nationers moral. Hjælpen kædes i øvrigt ofte sammen
med økonomiske interesser, således at varer skal købes i det bidragsydende land, eller
at hjælp ydes i form af industrielt samarbejde med det bidragsydende lands industrielle
virksomheder.
• Militær styrke er det element af strategibegrebet, hvorpå der fokuseres i faget krigskundskab. Tillige er militær styrke den del, der i de gamle tænkeres optik var magtmidlet
til at gennemføre det politiske ønske. Siden er det blevet mere relevant at anvende
økonomiske og politiske midler for at opnå konkrete politiske mål. Som det er beskrevet
ved de andre elementer, hænger disse alle sammen, idet man sagtens kan forestille sig
militære midler anvendt for at opnå politiske mål, eller for at understøtte politiske midler.
På samme måde kan militære midler anvendes til at understrege holdninger (moral) eller at gennemtvinge økonomiske interesser.
Sammenfattende er det væsentligt, at strategibegrebet fremstår som et enkelt formuleret
mål, men med en forholdsvis kompleks sammensætning, hvor det er yderst sjældent, at
ikke alle elementer er repræsenteret.
4. Taktik.
Begrebet "taktik" bliver ligeledes anvendt i mange sammenhænge og af mange personer,
ikke mindst civilt. Det er gængs opfattelse, at begrebet dækker over en "plan" eller "metode", der ønskes fulgt for at opnå et konkret mål. Eksempelvis kan en sælger ved sine kundemøder anvende en særlig salgstaktik og en bridgespiller anvender taktik, der oftest er
udviklet i samarbejde med en partner. Som det kan ses ligger den almene opfattelse af
begrebet "taktik" således tæt op af den almene opfattelse af begrebet "strategi", hvorfor en
korrekt definition af begge begreber er særligt væsentlig.
4.1. Begrebet "taktik" i faget krigskundskab.
Begrebet "taktik" har i faget krigskundskab en ganske særlig betydning, der er relevant i
relation til kadettens fremtidige virke som officer i forsvaret. Derfor doceres en ganske bestemt betydning af begrebet, som er bredt anerkendt i forsvaret, og som kadetten vil stifte
bekendtskab med i sin fremtidige tjeneste og på de videre uddannelser. Det er således det
samme begrebsgrundlag, som anvendes på Forsvarsakademiet.
4.2. Begrebet "taktik" hos de store tænkere.
Betydningen tager også her udgangspunkt hos de store militærstrategiske filosoffer, primært Von Clausewitz. I sit storværk "Vom kriege", sagde Clausewitz, at:
"Taktik er stridskræfternes anvendelse i den enkelte fægtning".

Dette er en meget præcis definition, der ligger tæt på den gængse nutidige opfattelse. Den
indikerer også, at vi, når vi taler om taktik taler om "stridskræfter", og altså hermed har be-
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væget os ned i den af de 4 søjler fra strategibegrebet, der beskæftiger sig med "militære
styrker".
4.3. Definition af begrebet "taktik" i faget krigskundskab.
Følgende er den anerkendte definition, som skal anvendes i faget krigskundskab:

•

Taktik er anvendelse og føring af militære enheder før, under og efter kamp,
normalt refererende til "operationsområdet" og en konkret "operation".

Ved militære enheder forstås eksempelvis skibe, fly, delinger, bataljoner m.v.
Taktik i sømilitære operationer kan eksempelvis være relateret til beslutninger om at angribe med missiler, kanon eller torpedoer. Taktikken vil være beslutningen om, hvor mange, hvornår og hvordan. Endvidere kan angrebsrækkefølge, angrebsretning, sol og vind
have indflydelse på taktikken.
Taktik i landmilitær sammenhæng kan eksempelvis relateres til, hvornår man vælger at
angribe med henholdsvis infanteri, panser eller artilleri. Den kan også præges af geografien, skal delingen eksempelvis angribe højre eller venstre om bakken, eller måske igennem
skoven?
Taktik i flyvemilitær sammenhæng vil være relateret til eksempelvis anvendelsen af luftforsvarsmissiler under et specifikt angreb, eller sammensætningen af forskellige flytyper til et
luftangreb eller forsvar. Endvidere er det taktik, når jagerfly styres til angreb på andre jagerfly, eksempelvis af Kontrol- og Varslingsgruppen eller af et AWACS-fly 3 •
4.4. Sammenhæng mellem begreberne "taktik" og "strategi"?
Nogen har den opfattelse, at taktik er den metode, der anvendes for at gennemføre strategien. En nærmere analyse vil dog afsløre, at denne alment udbredte (civile?) opfattelse af
sammenhængen imellem taktik og strategi ingenlunde kan være rigtig. Tværtimod forholder det sig sådan, at begrebernes interne relationer er særdeles svage. Dette ses tydeligt,
såfremt man sammenholder de ovenstående eksemplificeringer af såvel strategi som taktik. Det fremgår således, at strategi foregår på et højt nationalt plan eksempelvis regeringsplan og omfatter 4 forskellige elementer. Taktik derimod foregår - i hvert fald i regi af
faget krigskundskab - alene i den søjle (det element), der omhandler militære styrker, og
her på et forholdsvist lavt plan. Naturligvis er der i den sidste ende en sammenhæng, men
den er absolut ikke direkte og foregår igennem mange led. Taktiske overvejelser anvendes
således mere eller mindre kontinuert under en given militær operation. Men selv en hel
serie af militære operationer vil ikke i sig selv være tilstrækkeligt til alene at blive et middel
til at opfylde en nations strategi. Dette understreger, at strategi som tidligere analyseret er
et højere og langsigtet formål for nationen.
5. Forsvarets 3 aktører - niveauer.
Et givet lands forsvar kan grundlæggende betragtes i 3 niveauer. Dette er som oftest tillige
tilfældet med koalitioner. Niveauerne skal naturligvis ses i sammenhæng med de ovenstående betragtninger om begreberne taktik og strategi, men må ikke forveksles hermed. Således er det rimeligt logisk, at strategi og strategiske beslutninger knytter sig til det strategiske niveau, medens taktik naturligt foregår på det taktiske niveau. Men der er ikke et til3

NATO-AWACS -Airborne Warning And Control System. Også kaldet AEW-Airborne Early Warning Aircraft. Se endvidere kapitel 6
om "Maritimt anvendte fly'' og kapitel 9 om "Søkrigens operationer".
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svarende begreb, der knytter sig til det operative niveau. Det nærmeste ville være operative analyser og overvejelser.
5.1. Det strategiske niveau.
Det strategiske niveau er naturligvis det overordnede, og aktørerne inddeles her i det politisk-strategiske niveau og det militær-strategiske niveau. Dette ændrer ikke ved vores
grundlæggende definition af begrebet strategi, som værende en nations (koalitions) overordnede plan eller hensigt. Tværtimod understreger det, at der er mange forskellige aktører omkring de overordnede nationale hensigter, og at forsvarets øverste ledelse som oftest nøje inddrages i forhold af betydning omkring nationers sikkerhed.
5.1.1. Det politisk-strategiske niveau.
Det politisk-strategiske niveau i en nation er landets regering. Til en vis grad kan det argumenteres, at landets folkevalgte parlament, kongres eller folketing tillige indgår som en
del af det politisk strategiske niveau, og ikke mindst vil dette være tilfældet, såfremt der er
dannet en mindretalsregering. Generelt er niveauet et udtryk for de aktører, der udformer
eller påvirker en nations strategi.
5.1.2. Det militær-strategiske niveau.
Det militær-strategiske niveau er et udtryk for de militære aktører, der påvirker en nations
strategi for så vidt angår det element, der hedder "militære styrker4 ", og som udformer forslag til, hvorledes de militære styrker kan bidrage til opfyldelsen af nationens strategi.
Det militær-strategiske niveau i en nation er den øverste militære ledelse, i Danmark Forsvarschefen og Forsvarskommandoen. I USA er det eksempelvis Chairman Joint Chiefs of
Staff (CJCS). Forsvarsakademiet (FAK) er underlagt Forsvarskommandoen, men det kan
argumenteres, at FAK regnes for en del af det militær-strategiske niveau, eller i det mindste behandler problematikker og uddanner personel til dette niveau.
5.2. Det operative niveau.
Det operative niveau er det næste militære kommandoniveau under det militær-strategiske
niveau. Dette niveau kan være værnsspecifikt eller joint 5 . Nogle nationer har både et antal
værnskommandoer og en overordnet joint operativ kommando, der varetager den samlede
indsats fra alle nationens værn. Dette er eksempelvis tilfældet i England, hvor man har
Permanent Joint Headquarters (PJHQ) i Northwood, London. Når vi i Danmark ellers taler
om det operative niveau, er det typisk de 3 operative kommandoer (OKO'er) 6 og de tre
materielkommandoer (MAK'er)7. Endvidere er der Grønlands Kommando og Færøernes
Kommando, som begge er flerværns (eller joint) kommandoer. Vedrørende søværnet hører Taktik- og Våbeninspektøren (TVI) samt Teknikinspektøren {TKI) principielt også til på
det operative niveau 8 , de er dog underlagt SOK.
5.3. Det taktiske niveau.
Det taktiske niveau omfatter generelt alt under det operative niveau. Her finder vi de enkelte værns faktiske styrker, såsom fly- eller missil-eskadriller, kompagnier, bataljoner og brigader samt eskadrer, enkeltskibe m.v.
4

De fire elementer i begrebet "Strategi": Politik, moral, økonomi og militære styrker.
"Joint" betyder 2 eller flere værn. Se punkt 8 i dette kapitel vedrørende dette begreb.
6
Hærens Operative Kommando, Søværnets Operative Kommando og Flyvertaktisk Kommando.
7
Hærens Materielkommando, Søværnets Materielkommando og Flyvematerielkommandoen.
8
Her tænkes der alene på inspektørvirksomheden, og ikke på skole- og uddannelsesansvaret.
5

Kapitel 1 - side 7

3. udgave,december2004

6. NATO's overordnede organisation.
Som et eksempel på det i punkt 5.1 . behandlede strategiske niveau gennemgås nedenstående organisationen af "det strategiske niveau i NATO". Dette har til formål at eksemplificere, hvorledes det strategiske niveau kan se ud i en koalition og er samtidig en del af
pensum vedrørende NATO's overordnede organisation. Det skal i denne sammenhæng
understreges, at NATO er en politisk organisation med væsentlige strategiske formål
(nemlig bl.a. medlemmernes sikkerhed). Der er selvfølgelig væsentlig fokus på de militære
virkemidler, men det skal ikke medføre, at man opfatter NATO som en militær organisation. Især beskrivelsen af NATO's styrende del, det politisk-strategiske niveau, skulle understrege dette forhold.
6.1 . Det politisk-strategiske niveau i NATO.
Ligesom det nationalt er regeringen , der tegner det politisk-strategiske niveau, er det i NATO en repræsentant for de enkelte regeringer, der udgør det politisk-strategiske niveau.
Når en regering skal repræsenteres i udenrigspolitisk sammenhæng, er det typisk udenrigsministeren, der er regeringens repræsentant. Udenrigsministrene fra NATO's medlemslande danner derfor tilsammen Det Nordatlantiske Råd (North Atlantic Council - NAC).
Da Udenrigsministeren ikke kan befinde sig i NATO's hovedkvarter i Bruxelles til daglig ,
har han udsendt en ambassadør, som alle nationer gør, når de ønsker at lade sig repræsentere uden for landets grænser. NATO-ambassadøren kaldes en Permanent Representative (PERMREP) to the North Atlantic Council.

NATO'S OVERORDNEDE ORGANISATION:

North Atlantic Council
NAC
Secretary General
SECGEN

Military Committee
MC
Chairman Military Committee
CMC

SACT
SACO

Kapitel 1 - side 8

3. udgave, december 2004

To gange om året samt ved særlige større beslutninger indkaldes NAG i en "ministerial
session", hvor udenrigsministrene altså selv mødes. Ved helt særlige lejligheder afholdes
særskilte møder som eksempelvis kan kaldes NATO Summit. Disse møder omhandler
meget overordnede problematikker som udvidelse af medlemskredsen, vedtagelse af en
ny strategi eller væsentlige ændringer af kommandostrukturen. Ved sådanne lejligheder vil
regeringen deltage med statsministeren.
Det Nordatlantiske Råd ledes, uanset om deltagerne er ambassadører eller ministre, af
NATO's Generalsekretær (Secretary General - SEGGEN), der derfor betragtes som NATO's leder. SEGGEN har en personlig stab, og Det Nordatlantiske Råd har en stab, der
hedder International Staff (IS). Alt her nævnt er hjemmehørende i NATO's hovedkvarter i
Bruxelles. Som det ses er forsvarsministrene ikke umiddelbart involverede i NAG. De mødes imidlertid 2 gange årligt i DPG (Defence Planning Gouncil) og NPG (Nuclear Planning
Group) også under ledelse af SEGGEN.
6.2. Det militær-strategiske niveau i NATO 9 •
Ligesom det nationalt primært er forsvarscheferne og forsvarskommandoerne der udgør
det militær-strategiske niveau, er det i NATO tilsvarende institutioner, der udgør det militær-strategiske niveau. Når en nation skal repræsenteres på det militær-strategiske niveau
i NATO, er det derfor forsvarschefen, der er nationens repræsentant. Forsvarscheferne fra
NATO's medlemslande udgør derfor tilsammen NATO's Militærkomite (Military Gommittee
- MG). Da Forsvarschefen ikke kan befinde sig i NATO's hovedkvarter i Bruxelles til daglig,
har han udsendt en repræsentant, hvilket de øvrige lande ligeledes har gjort. Repræsentanten kaldes en Military Representative (MILREP) og er normalt en viceadmiral eller generalløjtnant (altså 3-stjernet). Mindst 2 gange om året samt ved særlige større beslutninger indkaldes MG i en "Ghief of Staff Session", hvor forsvarscheferne altså selv mødes.
Militær komiteen ledes, uanset om deltagerne er MILREP'er eller forsvarschefer, af
Ghairman Military Gommittee (GMG), der derfor betragtes som NATO's militære leder.
GMG er en ikke-amerikansk officer, der er tidligere forsvarschef og derfor altid general eller admiral (altså 4-stjernet). Militærkomiteen støttes af NATO's militære stab, International
Military Staff (IMS), der ledes af en "direktør", Director International Military staff (DIMS).
Herudover har hver MILREP sin egen nationale stab, eksempelvis hedder den danske
stab DAMIREP. Alt her nævnt er hjemmehørende i NATO's hovedkvarter i Bruxelles.
Yderligere indgår der i NATO's militær-strategiske niveau 2 militærstrategiske kommandoer, Strategic Gommands (SG). Kommandoerne hedder AGO og AGT, og kaldes populært
også for GMG's højre og venstre hånd. Supreme Allied Gommander Operations (SAGO)
og Supreme Allied Gommander Transformation (SAGT} indgår i Militærkomiteen og deltager i de møder, som forsvarscheferne deltager i. Ved de øvrige møder i MG repræsenteres
de af henholdsvis en SAGTREP og en SAGOREP. AGO varetager alle alliancens operationer og til en vis grad også øvelser. AGT varetager konceptudvikling, studier, efterretninger og materielspørgsmål. Som et kuriosum og en reminiscens fra NATO's oprindelige
opgaver er det interessant at bemærke, at det nordamerikanske territorium reelt ikke er
underlagt nogle af de to SG'er. Forsvarsplanlægningen herfor foretages af en Regional
Planning Group (RPG), bestående af en stab af amerikanske og canadiske officerer placeret i Pentagon.

9
NATO's kommandostruktur, herunder det militær-strategiske niveau er under forandring, hvorfor det her beskrevne fra maj 2004 fortsat
kan variere.
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6.2.1. Det militær-strategiske niveau i NATO - SACO.
SAGO er en 4-stjernet amerikansk general (såvel U.S. Airforce, U.S. Army og US Marine
Corps 10 har bestridt posten, men hidtil har det ikke været en admiral). Betegnelsen SAGO
står for §upreme 611ied Commander Operations, og dette er titlen på personen. Hans
kommando hedder Allied Command Operations (ACO), medens hans hovedkvarter kaldes
Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) og er beliggende i Mons i Belgien,
lige syd for Bruxelles. Bemærk, at SAGO i tilfælde af konflikter, er den højtstående militære person i NATO, der oftest vil optræde i medierne, da SAGO næsten altid vil være involveret. Derfor bliver han fejlagtigt ofte fremstillet som NATO's militære leder 11, hvilket jo
som bekendt er ukorrekt 12 . SAGO er en "joint" (flerværns) kommando, men har traditionelt
været meget fokuseret på Land-Air battle problematikken i Europa. Ikke mindst på grund
af truslen under den kolde krig.
6.2.2. Det militær-strategiske niveau i NATO - SACT.
SACLANT er en 4-stjernet amerikansk general eller admiral, indtil nu besat af såvel U.S.
Navy, U.S. Army og U.S. Marine Corps. Betegnelsen SAGO står for §upreme Allied
Commander Transformation, og dette er titlen på personen. Hans kommando hedder Allied Command Transformation (AGT), og hans hovedkvarter kaldes Headquarter Allied
Command Transformation (HQ AGT) og er beliggende i Norfolk, Virginia, USA, syd for
Washington DC. Traditionelt har ACLANT været opfattet som en maritim kommando og
havde da også under den kolde krig væsentlige maritime opgaver, primært omkring fastholdelse og beskyttelse af Sealines Of Communications (SLOCs) over Atlanterhavet. Opfattelsen af ACLANT som en maritim kommando er nu forældet, det skal understreges, at
ACLANT er en "joint" (flerværns) kommando, hvilket underbygges af, at man på det strategiske niveau principielt ikke kan være værnsspecifik. Kommandoen har ikke får et geografisk ansvarsområde og et operativt ansvar, men vareta~er al fremadrettet virksomhed,
studier, konceptudvikling, efterretning, træning og materiel 1 .
7. Overordnet kommandostruktur i USA og sammenhængen med NATO 14 •
Her beskrives den overordnede kommandostruktur i USA. Dels som et eksempel på en
national niveauinddeling, og dels for at beskrive sammenhængen mellem visse af USA's
kommandoer og visse kommandoer i NATO.
Den øverste kommandomyndighed i USA er Præsidenten. Han har myndighed til direkte
at kunne iværksætte egentlige militære operationer, selvom dette dog som oftest sker med
kongressens forudgående billigelse. Det politisk strategiske niveau - regeringen ("the administration") - omfatter en Secretary of Defence (SECDEF - forsvarsminister), men tillige
særlige ministre for hvert af de tre værn (U. S. Marine Corps hører i denne og mange andre sammenhænge sammen med U.S. Navy).
Det militær-strategiske niveau udgøres primært af Joint Chiefs of Staff (JCS), der består af
en forsvarschef (Chairman Joint Chiefs of Staff (CJCS)) og en vice-forsvarschef
(ViceChairman Joint Chiefs of Staff (VCJCS)), de 4 værnschefer (Chief of Staff of the
Army, Chief of Staff of the Airforce, Commandant of the Marine Corps og Chief of Naval
Operations), samt de tilhørende stabe. JCS hører hjemme i Pentagon. Det skal særligt
bemærkes, at hverken JCS eller værnscheferne har nogen operativ kommandomyndighed
10
11
12

13
14

Den første USMC general er James Jones, udnævnt i januar 2003.
Eksempelvis ukorrekt kaldet NATO's Supreme Commander.
NATO's militære leder er CMC.
Kommandostrukturen er først trådt i kraft i 2004, hvorfor det nøjagtige opgavekompleks for SAGT ikke er endeligt fastlagt.
Kommandostrukturen i USA er blevet ændret i efteråret 2002.
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over styrkerne, således fungerer de som rådgivere for præsidenten og har ansvaret for
uddannelse, økonomi og materiel i værnene. Dette sidste var et stridspunkt i mange år,
men "Goldwater-Nichols Aet 1986" fastslog , at alle egentlige styrker skulle tildeles til "unified and specified combatant commands". Det er klart, at CJCS dog også rådgiver "Combatant Commands" og i den forbindelse har væsentlig vægt.
7.1. Combatant Commands i USA.
Operativ kontrol af USA's styrker er tildelt i alt 9 kommandoer:

U.S. European Command, Stuttgart, GE
U.S. Pacific Command, Honolulu, Hl, USA
U.S. Southern Command, Miami, FL, USA
U.S. Central Command, Tampa, FL, USA
U.S. Northern Command , Colorado Springs, CO, USA
U.S. Joint Forces Command, Norfolk, VA, USA
U.S. Special Forces Command, Tampa, FL, USA
U.S. Transportation Command, IL, USA
U.S. Strategic Command, Offutt AB , NE, USA
Kommandolinien går fra Præsidenten, til SECDEF til de 9 nævnte kommandochefer. For
at holde CJCS orienteret sendes kommandoerne gennem ham. Af særlig interesse er de 5
førstnævnte, der alle er "Combatant Commanders" med ansvar for et geografisk område.
De øvrige kaldes Functional Commanders.
U.S. Pacific Command har ansvaret for USA's styrker og operationer i stillehavsområdet.
U.S. Southern Command har ansvaret for styrker og operationer i Caribien og Sydamerika. U.S. Central Command har ansvaret for styrker og operationer i Mellemøsten og det
vestlige Asien. U.S. Northern Command er en nyskabelse, der har til formål at forsvare
USA og koordinere militær assistance til civile myndigheder.

7.2. U.S. European Command.
U.S. European Command i Heidelberg, GE, har ansvaret for U.S. styrker og operationer i
Europa og Afrika. Dette har traditionelt været den klart tungeste amerikanske kommando ,
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da der under den kolde krig var ca. 300.000 soldater i Europa, og det også efter den kolde
krig har været et fokus-område for konflikter og militær indsats. Det særlige ved denne
kommando er, at chefen er identisk med NATO's SACO. Dette har været hensigtsmæssigt, da det største enkeltbidrag af de styrker, der skulle kæmpe for NATO i Europa, netop
var fra USA. Det har også været medvirkende til, at man i sin tid enedes om at, CMC skulle være europæisk, medens SC'erne var amerikanske. Reelt har generalen altså 2 hovedkvarterer (USEUCOM i Heidelberg og SHAPE i Mons). Det er interessant, at kommandoen
(US) i høj grad er operativ med visse militær-strategiske overtoner, medens NATOkommandoen klart betegnes som militær-strategisk.
7.3. U.S. Joint Forces Command.
Som en følge af ovennævnte Goldwater-Nichols Aet fra 1986 etablerede man i 1993 US
Atlantic Command (USACOM), som udover sit geografiske ansvar fik pålagt det overordnede ansvar for "joint" træning, uddannelse og deployering af alle styrker i det kontinentale
USA. Som egen styrke fik USACOM 80 % af USA's samlede styrker, i alt 1.2 mio. mand
fra alle 4 værn. Oprindeligt havde kommandoen såvel geografisk som funktionelt ansvarlig, men den har nu ikke noget geografisk ansvar. Ideen er, at når en af de 5 Combatant
Commanders skal gennemføre en operation, er det USACOM, der sætter en "Joint Package" sammen til formålet (force packaging). Forinden er kommandoen så ansvarlig for at
træne styrkerne 0oint training), idet den grundlæggende værnsvise uddannelse dog fortsat
skal foregå i regi af de enkelte værn. I 1999 blev kommandoen omdøbt til Joint Forces
Command (US JFCOM) og fik endnu videre beføjelser 15 • Det helt væsentlige er, at Commander US JFCOM er identisk med SACT 16 , hvilket er en eminent sammenhæng i forbindelse med tanker om amerikanske militære enheder, der i krig eller krise skal udsendes til
Europa eller på anden måde samarbejde med det resterende NATO. Endvidere svarer
opgaverne for SACT nu nøje til de opgaver US JFCOM har nationalt. Når amerikanske
styrker skal udsendes i regi af NATO, tager SACT forenklet sagt blot sin nationale hat på
og gennemfører dette. Der er naturligvis tale om 2 helt forskellige og adskilte hovedkvarterer, der dog ligger i umiddelbar fysisk nærhed. US Joint Forces Command er i høj grad
operativ men uomtvisteligt med militær-strategiske overtoner, medens NATOkommandoen klart må betegnes som militær-strategisk.
8. Joint - Combined - værnsfælles - flerværns.
Såfremt to eller flere værn 17 er involveret i en operation eller i andet samarbejde - eksempelvis i form af et hovedkvarter eller "kommando" - kaldes forholdet for "flerværns". I NATO
- og efterhånden almindeligt internationalt udbredt - betegnes dette "joint".
Betegnelsen "flerværns" forveksles oftest med "værnsfælles", men værnsfælles betyder, at
alle værn reelt er repræsenteret 18 . Normalt anvendes den internationale betegnelse "joint"
i udstrakt omfang. Det er muligt, at man fremtidigt vil kunne anvende udtrykket "værnsintegreret"19 som dansk oversættelse af "joint".
Såfremt flere lande er involveret i en operation eller i andet samarbejde, kaldes dette
"combined". Beskrivelse af Combined Joint Task Force koncepten findes i kapitel 10.
15

"Transformation, experimentation, joint training, interoperabitity and force provision".
En kort overgang i 2003 var SACLANT besat af en UK admiral, medens man afventede resultatet af såvel NATO's som USA's kommandostruktur.
17
Ved værn i denne sammenhæng tænkes i Danmark primært på hæren, flyvevåbnet og søværnet. I andre lande kan der tillige være
tale om "Marine Corps" og måske "Coast Guard". Hjemmeværnet er i nagles optik også et værn.
16

18
19

FKO er en værnsfælles kommando, selvom hjemmeværnet ikke er placeret her.
Udtrykket ses anvendt af Forsvarskommandoen primo 2002.
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Det skal bemærkes, at "jointness" operativt ikke blot er samarbejde mellem værnene, men
opnåelse af optimal operalionssynergi under koordineret anvendelse af de samlede midler
fra de forskellige værn.
9. Søkrigens/de maritime styrkers rolle.
Krige vindes som udgangspunkt på landjorden, ikke i luften eller på havet. Meget kan afgøres fra luften, og megen styrke kan implementeres fra søen, men langt de fleste konflikter vil ikke blive løst før der er landtropper involveret. Skal krig vindes/konflikter løses må
territorium altså erobres eller kontrolleres, om man vil. Dette medfører, at uanset hvordan
man anvender de forskellige værns styrker, vil det hele munde ud i, at landstyrker på et
eller andet tidspunkt skal introduceres. Forinden delte kan ske, skal en række forudsætninger ifølge de normalt anvendte doktriner dog være opfyldt 20 .
9.1. De maritime styrkers rolle jævnfør doktriner.
Den overordnede doktrin - som anvendes af NATO og NATO-lande - bygger på, at man
indledningsvis erobrer luftherredømmet. Dette er altså også en forudsætning for senere at
kunne opnå et søherredømme. Luftherredømmet erobres ved først at bekæmpe fjendens
fly og luftbaser, og siden tillige andre jordinstallationer som radar-, kontrol- og missilsiles.
Med lufttruslen reduceret eller fjernet, kan kampen om søherredømmet indledes. Formålet
hermed er at sikre, at maritime styrker kan operere frit i området og herved beskytte tilførsel af tropper, materiel og forsyninger. Når både luft- og søherredømmet er sikret, kan introduktionen af landtropper - til invasion og overtagelse af kontrol i det givne område - indledes fra såvel søsiden som luftsiden eller eventuelt fra tilstødende land.
Såfremt der er hangarskibsbaserede fly i operationen kan disse fly indgå i kampen om at
sikre luftherredømmet, og dette vil kræve et erobret søherredømme i det mindste i det område, hvor hangarskibene opererer. Men uanset rækkefølgen understreger dette at flyvevåbnet og søværnet begge er forudsætningsskabende værn, forud for den endelige operation på landjorden.
Udover erobring af søherredømme og luftherredømme deltager de maritime styrker herefter også i angrebene mod land i forbindelse med eksempelvis Naval Fire Support og amfibiske operalioner 21 .
10. Søkrigens grundbegreber.
Udover de i dette kapitel behandlede grundbegreber, der er relateret til faget søkrig/krigskundskab, findes der et antal traditionelle søkrigsrelaterede begreber, der tillige danner
overskrift for en del af fagets temaer.
10.1. Søkrigens element.
Hvor? Havet er søkrigens element. Kapitel 2 omhandler "Søkrigens element".
10.2. Søkrigens mål.
Hvad? Det er altid væsentligt at få klarlagt, hvad det hele mon drejer sig om. Kapitel 3 omhandler "Søkrigens mål".

20

I indledningen til kapitel 4 gives et eksempel på den overordnede "joint" doktrin, der er set anvendt ved en del større internationale
operationer.
Se kapitel 9 - Søkrigens operationer.

21
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10.3. Søkrigens doktriner.
Hvordan? Kapitel 4 giver en grundlæggende introduktion til begrebet doktriner.
10.4. Søkrigens midler.
Med hvad? Kapitel 5 og kapitel 6 er en gennemgang af de midler, der anvendes i søkrig.
Det er altså de midler, der skal bringes i anvendelse for at opnå søkrigens mål. Søkrigens
midler er eksempelvis: "Personel, landetablissementer, skibe, fly og våben m.v., der gør
det muligt at anvende havet til at føre krig".
10.5. Søkrigens operationer.
Hvilke muligheder? Kapitel 9 er en gennemgang af mulige operationstyper og "warfares".
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KAPITEL 2
Søkrigens element.

1. Indledning.
Dette kapitel omhandler det grundbegreb, der hedder "søkrigens element". Havet er søkrigens element, dels fordi søkrigsmæssige operationer for en stor del foregår i, på, over eller fra havet, men også fordi et givet havområde uanset udstrækning er et stykke territorium, hvorom der kan kæmpes, fordi den ene part ønsker at anvende territoriet, enten fordi
det er partens/nationens suveræne ret, fordi det er et suverænitetsområde, eller fordi en
given part ønsker at gøre brug af området, f.eks. til en militær operation.
De fysiske karakteristika ved havet kan betyde forskel på liv og død for den, der kender
disse eller overser dem, og her tænkes ikke kun på militære aspekter, idet eksempelvis
vind, bølger, dybde, overisning og havets temperatur kan være fatale faktorer for enhver,
der farer til søs. Alle værns operationer påvirkes af vejr og vind med forskellig effekt, men
til søs er der få steder at søge ly eller hvil - medmindre man da er i en ubåd - og netop evnen til at gennemføre givne operationer i givne tidsrammer vil til søs være svært afhængig
af de vejrmæssige omstændigheder.
En søofficer må kunne redegøre for havets betydning for en nation generelt og for militære
operationer i, på, over eller fra havet i almindelighed. Søofficeren bør beherske den basale
viden om sit element som den optimale baggrund for at kunne operere der. Dette grundbegreb tænkes ikke direkte gennemgået, da emnet i modsætning til meget andet i pensum
egner sig fremragende til selvstudium.

2. Havet - fysiske fakta.
70,8 % af jordens overflade er dækket af sammenhængende vandarealer.
•
•
•
•

Atlanterhavet
Stillehavet
Indiske Ocean
Indhav, randhave og havbugter

16,2 %
32,4%
14,4 %
7,8 %

Disse arealer er for en stor del uudforskede sammenlignet med jordens landarealer. Gennemsnitsdybden er over 4 km, hvilket yderligere understreger elementets magnitude. Havet har sine egne bjerge, søbjerge og bjergkæder, også kaldet dybsørygge (eksempelvis
Den Atlantiske Ryg). Der findes sletter - også kaldet plane bækkener - og dybe kløfter. De
dybeste steder kaldes dybsøgrave (Filippinergraven er 10.900 meter dyb). Undersøiske vulkaner kan danne øer; og vulkanøer som Island kan ændres af nye udbrud.

2.1. Bølger.
Bølger (også blot kaldet "sø") kan på afgørende vis forårsage begrænsninger for maritime
operationer. Herunder kan bølgehøjden og dermed bevægelse i skibet helt forhindre operationer med helikoptere fra skibe. Bølger kan forsinke en fremrykning til søs, simpelthen
ved at skibe bliver tvunget til at ligge underdrejet eller sejle langsommere. Eventuelt kan
en styrke blive nødt til at krydse sig frem, fremfor at gå direkte imod søerne. Som ud-
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gangspunkt vil et større skib bedre være i stand til at holde kraftig sø end mindre skibe.
Oftest er det ikke mindst besætningens grænser, der nås, og en søsyg besætning eller en
besætning, der er udmattet efter flere dages stormvejr, er ikke det bedste udgangspunkt
for en vigtig operation. Til en hvis grad kan besætningsmedlemmer begrænse gener af
søsyge med forskellige medikamenter i pilleform eller som plastre, men disse medikamenter sløver som oftest, hvorfor forsigtighed hermed må tilrådes. Derfor er det også sjældent,
at beslutningstagere benytter disse medikamenter. Som regel bliver alle, der farer til søs,
ramt af søsyge i større eller mindre grad på et eller andet tidspunkt. Dette er helt naturligt,
da den menneskelige "balancenerve" faktisk skal reagere på de påvirkninger, kroppen udsættes for. Nogle mennesker bliver aldrig søsyge, og nogle få bliver altid syge, men langt
de fleste gennemgår en tilvænning - hærdning om man vil - der dog kan risikeres at måtte
gentages ved skift af skibstype eller efter en længere pause i sejladsen.
Såvel bølgelængde som -højde kan variere på grund af flere forhold. Først og fremmest er
den geografiske udstrækning af havområdet samt vanddybden de styrende faktorer. Udstrækningen af havområdet i vindens retning afgør bl.a., over hvor stort et areal vinden
kan påvirke havoverfladen. Dette kaldes vindens "fetch" 1 . I Østersøen vil bølgelængden
blive længere med vestlige eller østlige vinde frem for nordlige eller sydlige. I Nordatlanten
er der målt op til 17 meter høje og 840 meter lange bølger med en fart på 70 knob. En mere normal bølgestørrelse på verdenshavene er 6 - 8 meters højde og 150 -180 meters
længde. På lave vanddybder bliver søerne mere krappe og ved kysten bryder de i det, vi
kalder brænding. Østersøen har ganske korte og krappe bølger.
Vanddybde og fremherskende bølgeforhold har indflydelse på konstruktionen af skibe, ikke mindst militære enheder, der oftest konstrueres med henblik på operationer i bestemte
farvandsafsnit. Eksempelvis er hangarskibe, krydsere, nukleare ubåde og større destroyere ofte konstrueret med henblik på at kunne holde hård sø på oceanerne. Omvendt er torpedomissilbåde, kystubåde og minehunters oftest konstrueret med henblik på operationer
i kystnære områder. Et eksempel på skrogdesign ses ved den tidligere WILLEMOES-kl.,
der delte skrogform med svenske missilenheder, der alle primært skulle operere i Østersøen, hvorfor deres skroglængde netop var længere end de fremherskende bølgelængder
i dette farvand. Herved kunne skibene operere med stor fart uden at "falde igennem" mellem bølgerne, populært sagt skar de sig igennem fra bølge til bølge på hjemmebanen,
men havde ganske andre problemer i eksempelvis Skagerrak.
2.2. Saltholdighed.
Havområders saltholdighed har i større eller mindre grad forskellig indflydelse på maritime
operationer. Først og fremmest er det universelt, at skibe fortsat mest bygges i metal, der
typisk korroderer, og høj saltholdighed - sammen med høje temperaturer - fremskynder
korrosionsprocessen. Korrosion angriber såvel skroget, hvis styrke kan påvirkes, som opstående, herunder våbensystemer, master, RAS-udstyr2 og andet essentielt. Dette kan
alene imødekommes ved vedligeholdelse, rengøring, rustfjernelse og maling. Skibets dybgang vil tillige være afhængigt af vandets saltholdighed, og eksempelvis vil et skib stikke
dybere i brakvand. En af de væsentligste indflydelser, saltholdighed har på maritime operationer, er påvirkningen af lydudbredelseshastigheden, der er essentiel for anvendelse af
alle sonarsystemer. Forskellige lag (dybder) i havet kan have forskellig salinitet 3 , hvilket
medfører forskellige operationsforhold (rækning) for sonarerne. Såvel ubåde, ASW1

Fetch er en kombination af vindens retning og den periode, hvori den har været constant samt længden af det område, hvor isobarene
ikke divergerer mere end 15 grader.
RAS - Replenishment At Sea.
3
Saliniteten er et udtryk for mængden af opslemmede mineraler (ikke kun salte) i vandet.
2
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enheder og minehunter-enheder har derfor særlig fokus på lagdannelsen og saliniteten.
Østersøen er meget speciel, idet udstrømningen, ikke mindst om foråret, af ferskvand fra de
svenske, finske, russiske og baltiske floder og elve danner et betydeligt lag af fersk overfladevand kombineret med en indstrømning af tungt saltvand fra Nordsøen, danner en meget udtalt lagdeling. Dette forhold påvirkes udtalt ligeledes af temperaturen. Vindstyrken over tid vil
enten forstærke effekten af lagdelingen (ingen vind) eller tilsvarende formindske den (stærk
vind - opblanding af vandmassen).
Den gennemsnitlige saltholdighed i verdenshavene er ca. 3,5 %. I Kattegat er saltholdigheden på 1,5 % og i Østersøen er der 0,8 -1,0%.
2.3. Temperaturforhold.
Vands store varmefylde medfører langsomme variationer i temperaturen. Vandet er derfor
en temperaturstabiliserende faktor i klimaet.
Temperaturvariationer sker kun ned til ca. 200 meters dybde, hvorefter vandtemperaturen
vil være konstant (ca. 4°C). Den maksimale havtemperatur på +37,5° C findes i den Persiske Havbugt, og den minimale havtemperatur er -2,2° C i polarhavene.
Temperaturforholdene har sammen med saliniteten indflydelse på lydudbredelseshastigheden i vand o~ er derfor vigtige for operationer, der involverer anvendelse af sonarer og
hydrofoner etc.
2.4. lsforhold.
Normal sejlads også for militære enheder kræver isfrie farvande. Kun få skibe er forstærket til
sejlads i is og sømilitære operationer i isfyldte farvande er normalt begrænsede. Visse lande
har strategiske angrebsubåde, der kan operere i arktiske farvande og tilsvarende har man også andre ubåde, der kan jagte de strategiske'. Men egentlige overfladeoperationer er sjældne
i isfyldte farvande. Danmark har inspektionsskibe med visse operative og våbenmæssige kapabiliteter, og også Norge og eksempelvis Canada og Rusland kan operere under arktiske
forhold. I mange år var det kutyme at forlægge dele af den danske flåde til isfrie norske havne
ved tegn på opkommende isvintre for at sikre manøvrefrihed. Også forlægning til Esbjerg er
set anvendt. Nedenfor ses frysepunktet i danske farvande:

•
•
•
•

Østersøen, 0,8 % salt,
Øresund, 1,2 % salt,
Kattegat, 2,0 % salt,
Nordsøen, 3,5 % salt,

-0,4° C.
-0,6° C.
-1,1°C .
-1,9° C.

Sejladsen i danske farvande hæmmes ca. hvert 7. år af is og forhindres ca. hvert 10. år.
Der findes mange forskellige slags havis, her skal nævnes blot nævnes begreberne nyis,
grødis, tallerken is, pakis/drivis, fastis/pakis, polar pakis og polar drivis.
2.5. Sigtbarhed.
Sigtbarheden - uanset om den er god eller ringe - kan have afgørende indflydelse af såvel positiv som negativ karakter for en sømilitær operation. Sigtbarheden har afgørende indflydelse
på muligheden for at gennemføre flyoperationer og evt. resultatet heraf. Dårlig sigtbarhed kan
generelt hæmme billedopbygningen, men omvendt vil det give tilsvarende vanskeligheder for
fjenden. Som i så mange andre situationer vil det derfor være afgørende, hvem der forstår at
4

5

Eksempelvis Submarine Warfare, ASW og MCM.
Se kapitel 6, Søkrigens Midler 11- Ubåde.
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udnytte forholdende til egen fordel. For alle parter vil såvel navigationen som eventuel våbenanvendelse besværliggøres af dårlig sigt. Gamle dyder som angreb med solen i ryggen er et
eksempel på en simpel måde at sikre maksimal sigtbarhed for sig selv og tilsvarende ulempe
for fjenden. Sigtbarheden kan variere fra få meter til op til ca. 30 sømil, idet sigtbarheden i klart
vejr vil være afhængigt af såvel øjenhøjden som højden af objektet 6 .

2.6. Dybdeforhold.
Dybdeforholdene kan også være af afgørende betydning for de sømilitære operationer,
naturligvis såfremt der tales om kystnære operationer. I visse sammenhænge defineres
kystnært som værende ud til 200 meters dybdekurve 7 . Dybdeforhold kan have indflydelse på
såvel overfladeoperationer som operationer med og mod ubåde. Overfladeenheder med ringe
dybgang vil have særlige muligheder for at operere skjult af kystlinie, klipper og øer. Dette kan
give såvel fysisk camouflage som beskyttelse mod radarsøgende overflademissiler. Ubåde
kræver en vis minimumdybde for at kunne dykke, men egentlig operationsfrihed opnås først
på dybder, hvor ubåden for alvor kan operere i det tredje plan, altså op imod 100m. En logisk
følge heraf er, at de indre danske farvande generelt giver mindre optimale operationsmuligheder for ubåde. Omvendt har det aldrig været hensigten, at ubådene skulle operere i indre
danske farvande.
3. Havet som transportvej.
Havet bærer den skibsfart, der såvel under normale forhold som i krisetider varetager langt
størstedelen af den essentielle råstofforsyning og vareudveksling mellem verdens lande. Tidligere tiders traditionelle "Sea Lines Of Communication" (SLOCs) var enkelte men tæt besejlede ruter mellem traditionelle havnebyer, eksempelvis forbindelserne mellem Europa og
Nordamerika. Nutidens globalisering af industrien og ikke mindst den containeriserede transport har medført, at halvfabrikata oftest transporteres til samling i nærheden af deres bestemmelsessted i modsætning til tidligere tiders færdigproduktion og transport. Et eksempel
herpå er bilindustrien, hvor japanske biler ikke længere nødvendigvis alene konstrueres i Japan, men også i nærheden af aftagerne i Europa. Dermed er de traditionelle handelslinier til
søs - SLOCs - i moderne tider blevet ændret til mere omsiggribende netværk på kryds og
tværs imellem de forskellige verdensdele. Transporten af varer til søs er fortsat stigende, og
selvom den er mere divers, er der fortsat store handelscentre grupperet om mægtige havnebyer, ikke mindst de havne, der er specialiseret i håndtering af containere. Disse havne bliver i
øvrigt færre og færre i takt med, at containerskibene bliver større og større. Således er der
derfor fortsat et betydeligt behov for videre transport fra havnebyerne, og dette foregår oftest
med jernbane eller med forbindelser med indlandet ad de såkaldte indre vandveje som omfatter sejlbare floder eller kunstigt anlagte kanaler (eksempelvis de russiske og europæiske floder).
For de fleste nutidige samfund er transport over havet en livsbetingelse. Hovedparten af
Danmarks import og eksport transporteres til søs, ligesom varefordelingen landsdelene imellem fortsat er delvist afhængig af transport ad søvejen.
4. Havet som som militær transportvej.
Den i de fleste tilfælde mest oplagte transportvej for militære styrker er søvejen. Dette er
en logisk konsekvens af, at militære operationer af naturen indebærer store mængder
6
7

På grund af jordens krumme overflade.
Retningslinje, som man ikke skal føle sig bundet af.
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tungt materiel og forsyninger. Dette materiel kan normalt kun vanskeligt fremføres ved
transport eller fremrykning over land, og da slet ikke ved lufttransport. Det gælder vel at
mærke primært landoperationer, men meget få moderne operationer har ikke omfattet indsættelse af landtropper. Heraf følger endvidere, at efter introduktion af landsstyrker, og
måske allerede under de indledende sø- og luftoperationer vil der være et meget betydeligt behov for tilførsel af forsyninger såsom mad, brændstof, ammunition, reservedele og
erstatningspersonel. Historien viser mange eksempler på brugen af havet som militær
transportvej, herunder også eksempler på direkte eller indirekte påvirkning af det endelige
resultat af konflikten/krigen. Nyere eksempler på større transportoperationer for militære
styrker er set i Afghanistan, Golfkrigen, Jugoslavien (Kosovo) og Falklandskrigen.

1,

Nedenstående eksempler viser, at virkningsgraden målt ved forholdet mellem nyttelast og
brændstofforbrug aftager betydeligt med afstanden, og at det er billigere og nemmere at
lade transporten foregå ad havet, hvor dette kan lade sig gøre. Endvidere vil land- og lufttransporter i sidste instans alligevel afhænge af transportvejene over havet.
4.1. Lufttransport kontra søtransport.
Naturligvis kan en del gods transporteres som lufttransport - ikke mindst over kortere distancer - men det kræver en større, vanskeligere og dyrere indsats pr. tons fragtet gods.
De store mængder materiel og forsyninger, der ses behov for i moderne operationer, udelukker alligevel at lufttransport kan stå alene. Eksempelvis er transporten af en hærdivisions rullende materiel så omfattende, at lufttransport stort set er udelukket. Lufttransport er
derfor bedst over egne, hvor havet ikke kan benyttes som transport og til mindre specialopgaver, hvor hurtig transport er essentiel. Eksempelvis transport af og nedkastning af let
bevæbnede af specialstyrker. Lufttransport kan selvsagt anvendes parallelt med søtransporter. Forholdet omkring lufttransport kan med fordel belyses ved et par praktiske eksempler:
•

Luftbroen til Berlin i 1948 - 1949 var kun en distance på ca. 450 km. Hver måned blev
der transporteret 135.000 tons eller 4.500 tons pr. dag, hvilket svarer til kapaciteten af
et enkelt middelstort handelsskib. Til transporten anvendtes 1128 fly, heraf 899 DC-3
samt 229 DC-4 og C-97. Disse fly fløj ca. 2000 missioner i døgnet. Den korte distance
medførte, at brændstofforbruget kun blev ½ m3 pr. tons transporteret gods. Det månedlige brændstofforbrug var på 60.000 tons og forbruget krævede genforsyning qua
uafbrudt sejlads med 4 store tankskibe på hver 15.000 tons mellem olieproducenter i
den Mexicanske Havbugt og havne i Tyskland.

•

Ved luftbroen fra USA til krigsskuepladsen i Korea var afstanden ca.10.000 km. Der
anvendtes i 1950 i alt 140 store transportfly, og der gennemførtes gennemsnitligt 18 ture i døgnet, og transporteredes 2650 tons gods pr. måned eller 50 gange mindre end
tilfældet var ved Berlin luftbroen. Som følge af den store afstand blev brændstofforbruget ca. 25 m3 pr. tons sammenlignet med ½ m3 pr. tons ved Berlin. Ved Korealuftbroen måtte der mellemlandes og tankes 3 gange undervejs, hvorfor det var nødvendigt ved hjælp af søtransport at forsyne Hawaii, Guam og Filippinerne med enorme
brændstoflagre.

li

li

For fuldstændighedens skyld må det erindres, at det ikke var nødvendigt med jagereskorte
til de mange transportfly ved disse to luftbroer. Havde dette været nødvendigt, ville indsat-
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d
sen og dermed brændstofforbruget have været væsentlig større, hvilket atter ville medføre
en ekstra transportindsats over havet.

4.2. Landtransport kontra søtransport.
Det er ret indlysende, at transport af større godsmængder over længere afstande lettere
lader sig gennemføre ad søvejen end over land. F.eks. vil en godsmængde på 4.500 tons
(svarende til den daglige mængde ved Berlin luftbroen) kunne transporteres af et enkelt
middelstort skib, mens der til samme godsmængde kræves ca. 15 godstog på hver 30
vogne å ca. 10 tons lasteevne. I begge tilfælde kræves store faciliteter ved endestationerne, men for togtransportens vedkommende kræves desuden omfattende anlæg undervejs,
såsom knudepunkter, broer og lign., medens havet i sig selv fremtræder som en transportvej. De samme forhold gør sig gældende for landevejstransporter, hvor et transportbehov på 4.500 tons dog er uhørt.
5. Havet som fiskeplads.
Mennesket har altid søgt føde i havet ved fiskeri, men i takt med jordens befolkningstilvækst har havet fået større og større betydning som fiskeplads. Når andre ressourcer har
nået naturlige grænser, har havet fortsat været istand til at levere fisk, hvorfor det har udviklet sig til at være en væsentlig og nødvendig del af jordens levnedsmiddelressourcer.
Fiskeriet startede med at være et udpræget kystfiskeri for senere med skibenes og den
teknologiske udvikling at blive til havfiskeri. Den egentlige industrialisering af fiskeriet startede med hvalfangerflåderne, der kunne forblive længere til havs, idet fangsten forarbejdedes til halvfabrikata som både kunne opbevares i længere tid og stuves bedre ombord
end råproduktet. Senere fulgte egentlige fabriksfiskeskibe, der stort set leverer fisk og
skaldyr renset, pakket og dybfrossen ved ankomst til havn. Især russiske fiskere har ført
an i det industrialiserede konsumfiskeri med fabriksskibe som kunne medbringe op til 18
stk. 100 tons fiskefartøjer som dækslast. Sådanne fabriksskibe kan besejle alle have og
effektivt udnytte havets rigdomme. For Rusland er havfiskeriet et vigtigt supplement til nationens behov for fødevarer. Det tidligere Sovjetunionen havde i firserne verdens største
og mest moderne fiskerflåde. 5000 fartøjer dækkede 20 % af sovjetborgernes proteinbehov. Mange lande har også fiskefarme, som kan sammenlignes med landbrug til søs.
6. Havet som råstofleverandør.
Men fisk er ikke havets eneste ressource. Verdens madbehov kan også suppleres af havets planter og mikroorganismer, enten som fødevarer (eksempelvis tang og søgræs) eller
til fremstilling af syntetiske levnedsmidler.
Som følge af verdens stigende behov for råstoffer, er den del af jordens undergrund, der
er dækket af vand også blevet draget med ind i eftersøgningen af disse råstoffer. Den tekniske udvikling har i dag gjort det muligt at eftersøge og udvinde råstoffer i form af naturgas og råolie på den del af havbunden, der benævnes kontinentalsoklen (indtil 200 meters
dybde). Dette har også givet anledning til konflikter omkring grænsedragning og undergrundsrettigheder, da nationers økonomiske interesser oprindeligt ikke har været styret af
detaljer på dette område.
Naturgas og råolieforekomster i havets undergrund findes også i områder, der tilhører lande, der ellers ikke har disse råstoffer i landjordens undergrund. For sådanne områder og
lande er havet - udover at være en transportvej og fiskeplads - blevet en rigdomskilde i
form af energimæssig uafhængighed. Udvindingen af olie og gas i Nordsøen er således
blevet en væsentlig del af Danmarks, Norges, Englands, Hollands og Tysklands behov for
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energi. For nogle nationer som Danmark har det endog betydet energimæssig uafhængighed af omverdenen. For Norge har ressourcerne været så overdådige, at landets økonomiske overskud er blevet særdeles betragteligt. På den anden side betyder sådanne forekomster også, at landende bliver mere og mere afhængige af, at en fortsat udvinding kan
finde sted. Såfremt produktionen bliver afbrudt, vil landets kraftreserver hurtig udtømmes,
hvilket betyder, at industriproduktionen lammes, og i tilfælde af krig, at landets modstandsevne hurtigt formindskes.
7. Havets politiske betydning.
For de mange nationer, hvis eksistens afhænger af at kunne benytte havet som transportvej, fiskeplads og/eller til råstofindvinding, er det essentielt, at de kan bevare denne mulighed. Sådanne nationer må i deres udenrigs- og sikkerhedspolitik fastlægge retningslinier
for, hvorledes en sådan brugsmulighed kan bibeholdes. De udenrigspolitiske mål må tage
hensyn til disse muligheder, og de sikkerhedspolitiske mål må opstilles således, at rettighederne forsvares, hvis de bliver angrebet.
The United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS) har til mål at regulere
rettighederne af "The High Seas", territorialgrænser, basislinier, ydre grænse for kontinentalsoklen, fiskeri-zoner, udvidede fiskeri-zoner, økonomiske zoner osv. Der har været afholdt 3 konferencer: UNCLOS I (1958), UNCLOS li (1960) og UNCLOS III (1982). Årsagen
til antallet af konferencer er, at man ikke har kunnet opnå global enighed og fortsat har flere betydende nationer som eksempelvis USA, UK og flere ikke underskrevet den fulde
ordlyd af konferencen.
Slutteligt skal det nævnes, at havene fortsat rummer store mineralske reserver, herunder
oliereserver som det endnu ikke er teknisk muligt at udnytte grundet store vanddybder eller polarkulde. Derfor vil råstoffer og mineraler i havene fortsat være kilde til stridigheder
omkring retten til at udnytte forekomsterne. I det sydøstasiatiske område er der eksempelvis strid og forhandling om de rige havområder omkring Indonesien, Malaysia, Filippinerne, Singapore, Thailand og Kina. Bl.a. dette forhold har medført en opbygning af moderne
flådeenheder i området, og sømilitære konfrontationer i fremtiden kan ikke udelukkes.
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KAPITEL 3
Søkrigens mål.
1. Målet med søkrig.
Dette kapitel omhandler det grundbegreb, der hedder "søkrigens mål". Havets anvendelsesmuligheder - og dermed den betydning det har at kunne anvende havet - blev klarlagt i
sidste kapitel "Søkrigens element". Disse anvendelsesmuligheder er baggrunden for de
forskellige nationers ønsker om at kunne kontrollere brugen af havet. I den sidste ende
kan sådanne interesser naturligvis føre til konflikter eller krig. Dette kapitel beskriver moderne nationers mål med at kunne operere militært til søs.
•

Søkrigens mål er defineret som "At kunne nægte fjenden brug af havet, for selv at udnytte det til eget formål".

Men hvad er det så for et "eget formål", der her tales om? Det er jo ikke fiskerettigheder
eller kontinentalsokkelspørgsmål og råstofudvinding, der bringer moderne demokratiske
nationer i krig, selvom det selvfølgelig er sket. Nu om dage styres uenighed om sådanne
områder i langt de fleste tilfælde af konferencer, forhandlinger og konventioner.
Havet uden for kontinentalsoklen står ikke under nogen stats overhøjhed (det ejes af alle eller af ingen), hvorfor det principielt kan bruges af den, som evner dette. Havet kan reelt
ikke besættes, heraf udtrykket "det frie hav". I de områder, der er inden for kontinentalsoklen men som ligger uden for de enkelte staters internationalt anerkendte søterritorier, gælder den samme frihed til anvendelse af havet som transportvej og fiskeplads. Vedrørende
råstoffer under havbunden er der derimod i de seneste år ved at ske en opdeling af havbunden inden for kontinentalsoklen således, at de enkelte nationer i så henseende opnår
ejendomsret til eller suverænitet over disse områder.
"Formålet" må altså være et andet, der i højere grad knytter sig til ordlyden af begrebet,
nemlig krig til søs. Men krige afgøres som nævnt i kapitel 1 på landjorden 1 , ikke i luften
eller på havet. Selvom det måske tidligere har været tilfældet, er det derfor ikke mere relevant, at betragte begrebet søkrig isoleret. Skal en krig vindes (eller konflikter kontrolleres),
så skal landterritorium erobres eller kontrolleres, om man vil. Dette medfører, at uanset
hvordan man bruger de øvrige værn, vil det hele munde ud i, at landstyrker på et eller andet tidspunkt skal introduceres. Forinden dette kan ske, skal en række forudsætninger være opfyldt. Flyvevåbnet eller maritime fly skal sikre luftherredømmet. Med lufttruslen reduceret eller fjernet kan kampen om søherredømmet indledes. I langt de fleste tilfælde er
der netop behov for et søherredømme, og opnåelse af dette søherredømme er netop søkrigens mål. Formålet med søherredømmet er at sikre, at maritime styrker kan operere frit
i området og herved gennemføre amfibiske operationer, foretage angreb mod land samt
beskytte tilførsel af tropper, materiel og forsyninger 2 • Når luft- og sø herredømmet er sikret,
kan introduktionen af landtropper indledes fra såvel søsiden som luftsiden.
1
2

Kapitel 1, pkt. 9. Søkrigens/de maritime styrkers rolle.
Se pkt. 7. i dette kapitel, Anvendelse afsøherredømmet.
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2. Begrebet "sømagt".
Begrebet "søherredømme" analyseres nærmere i næste afsnit. Forud herfor er det hensigtsmæssigt, at analysere et andet interessant begreb, nemlig det - som en nation - at
være en "sømagt". Begrebet "sømagt" anvendes som betegnelse for en maritim nation,
men det anvendes også i flæng om en nation, der kan fremvise et sømilitær! potentiale og
hermed muligheden for at kunne indgå i kampen om et givet søherredømme. Begge dele
kan man argumentere for, men spørgsmålet er i højere grad, hvorvidt de ikke nærmere
hænger sammen.
Et land, der har en maritim interesse i form af fiskeri, råstoffer, handel og persontransport,
og som har fiskeri- og rederivirksomhed samt råstofselskaber, kan man kalde en maritim
nation. Men alene på denne baggrund at kalde det en sømagt forekommer vidtgående.
Ligeledes findes der stater, der har maritime styrker af forskellig art, og hvor der også foregår eksempelvis fiskeri på lokaløkonomisk basis. At kalde en sådan nation en maritim
nation endsige en sømagt forekommer overdrevent. Der findes mange grænsetilfælde.
Eksempelvis har Schweiz en ganske betydelig handelsflåde, og Island har både handel og
fiskeri samt militære midler i kraft af primært USA's tilstedeværelse.
Definitionen på en nation som værende en sømagt:
•

Et land, der har mulighed for og evnen til at udnytte havet som transportvej, fiskeplads
og råstofleverandør; samt besidder midler til i krig at sikre sine interesser, ved i givet
fald at kunne sikre egen og samtidig hindre fjendens tilsvarende udnyttelse af havet.

Nu er alt jo relativt, så begge forhold skal naturligvis ikke være opfyldt til den fulde ordlyd.
Så ville der blot være ganske få nationer, man kunne kalde en "sømagt". Ideen er dog at
væsentlige dele af begge aspekter skal være til stede.

3. Begrebet "søherredømme".
At være en sømagt er altså en universalbetegnelse for en nation, medens udøvelse af
sømilitær magt er noget, der henføres til kriser, krige eller konflikter. Søherredømme er
altså et "krigstidsbegreb", idet sø herredømmet erobres i en konflikt med en anden part,
fordi man har et militært behov herfor. I visse sammenhænge har man sammenkædet
"søherredømme" med fredstidsproblematikker som suverænitetshåndhævelse, territorialspørgsmål m.v. Dette er imidlertid en misforståelse. Anvendelse (vel at mærke civil) af en
nations søterritorium og økonomiske zone er i fredstid et spørgsmål om lovgivning, internationale aftaler og konventioner, og ikke et spørgsmål om man har søherredømmet eller
ej. Suverænitetshåndhævelse foregår naturligvis med militære midler, men selv om man
hævder sin egen nations suverænitet inden for sit territorialfarvand har selv fremmede militære enheder, i de fleste tilfælde, ret til uskadelig gennemfart af dette. Dette er reguleret af
den internationale havretskonvention.
Søherredømmet, der opnås ved en given militær operation, med et givet militært formål,
har omvendt heller ikke noget at gøre med opnåelse af en permanent ejendomsret eller
suverænitet over det givne havområde, som det i visse tilfælde kunne være tilfældet på
landjorden.
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4. Opdeling af begrebet "søherredømme".
Søherredømme må kvantificeres og kvalificeres i forhold til flere faktorer. Der er eksempelvis flere forskellige grader af, hvor fuldstændigt et søherredømme er. Ligeledes er der
geografiske og tidsmæssige begrænsninger. Søherredømme beskrives derfor ved tre faktorer. I grad, i rum og i tid.
4.1. Søherredømme i grad.
Søherredømmet kan optræde i tre forskellige grader:
•
•
•

Ubestridt søherredømme.
Bestridt søherredømme.
Omstridt søherredømme.

4.1.1. Ubestridt søherredømme.
Såfremt den ene krigsførende part (inden for et vist geografisk område) råder over sådanne magtmidler, at modstanderen overhovedet ikke er i stand til at optræde til søs, siger
man, at den førstnævnte magt har ubestridt herredømme til søs inden for det angivne område. Det samme gælder, hvis modstanderens styrke og evne til at optræde på havet reelt
betegnes som ikke eksisterende. Følgende eksempler kan gives på situationer med ubestridt søherredømme:
•

•
•

De allierede koalitionsstyrker i Golfen under krigen med Irak i 1991, hvor koalitionsstyrkerne hurtigt nedkæmpede de irakiske flådestyrker/missilbåde og derefter frit kunne indskibe store mængder krigsmateriel (med mange civile skibe).
De allieredes søherredømme i Adriaterhavet under Kosovo-operationen i 1998-99.
Den jugoslaviske flåde kunne reelt ikke operere.
Endelig et mere historisk eksempel, nemlig den engelske flådes ubestridte søherredømme i adskillige områder i kolonitiden, ikke mindst i den engelske kanal.

4.1.2. Bestridt søherredømme.
Såfremt den ene af de krigsførende parter er i stand til at optræde til søs på trods af modstanderens overlegenhed, siger man, at den overlegnes søherredømme er bestridt. Reelt
burde dette være tilfældet oftere end det reelt er set i de senere års konflikter. Våbenteknologiens udvikling og den asymmetriske 3 krigsførelse giver nemlig gode muligheder for at
bestride et søherredømme med fly, missiler, ubåde og mindre enheder som Fast Attack
Craft (FAG). Det er med andre ord særdeles vanskeligt, fuldstændig at forhindre en modstander i at udgøre en trussel mod egne styrker. En af de mere moderne forudsætninger
for søherredømme er som tidligere nævnt også, at luftherredømmet haves. Ideen i at bestride et søherredømme er, at modstanderen trods overlegenhed tvinges til at afsætte forholdsvis store ressourcer mod truslen. Senere i dette kapitel gennemgås de metoder, med
hvilke et søherredømme kan bestrides 4 . Følgende eksempler kan nævnes på bestridt søherredømme:

3
Asymmetrisk krigsførelse er eksempelvis, når den mindre veludstyrede part bekæmper den overlegne med guerillametoder, terrorisme
og nålestiksoperationer under anvendelse af evt. højteknologiske men billige og enkle midler.
4
At bestride betyder i denne sammenhæng, at gøre modstand mod og er altså ikke samme betydning som eksempelvis at bestride et
givet hverv.
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•
•

•

•

Under det meste af Falklandskrigen havde englænderne søherredømmet, men dette
blev - primært med fly - bestridt af argentinerne.
Under begyndelsen af 2. verdenskrig (frem til medio 1942) havde de tyske ubåde et
bestridt søherredømme i Nordatlanten. England var tæt på udsultning og meget betydelige ressourcer blev bundet i konvojtjenesten.
Under den senere del af 2. verdenskrig fik de allierede tiltvunget sig et bestridt søherredømme i Nordatlanten. Med ubåde og ved deployeringen af slagsskibene Bismarck
og Tirpitz til Nordatlanten og Norge bestred tyskerne dog fortsat de allieredes søherredømme, og man var eksempelvis tvunget til at afsætte store ressourcer mod de få
overfladeenheder.
I begyndelsen af Stillehavskrigen havde japanerne søherredømmet og dette blev bestridt af USA.

4.1.3. Omstridt søherredømme.
Såfremt der fortsat kæmpes om søherredømmet, eller ingen af de krigsførende parter besidder en sådan overlegenhed, at han virkelig dominerer modstanderen, siges søherredømmet at være omstridt. Dette begreb indebærer altså, at begge parter - alt afhængig af
"krigslykken" - vil være i stand til at udnytte havet men omvendt, at man ikke kan tilvejebringe den nødvendige operationssikkerhed for eksempelvis en amfibisk operation. Følgende eksempler kan nævnes på omstridt søherredømme:

•

•

Under 2. Verdenskrig var der en konstant bestræbelse på at få allierede konvojer med
forsyninger over Atlanten, og en ligeså konstant tysk bestræbelse på at afbryde disse
forbindelser med ubåde. Situationen blev kaldt "Slaget om Atlanten", og på et tidspunkt kunne dette falde ud til begge sider. Mod slutningen af krigen kunne England
dog begrænse tyskernes muligheder for at udgøre en trussel, idet der var tilstrækkelig
luftdækning fra landbaserede fly, hangarskibene var tilstede for at lukke gabet i luftdækningen mellem US/UK, ENIGMA 5 var knækket, ASDIC 6 var fuldt ud implementeret og HEDGEHOG 7 udviklet.
Slaget ved Jylland var et højdepunkt i den maritime del af 1. Verdenskrig. Slaget var
fra begge sider et forsøg på at opnå en afgørelse efter en længere periode med omstridt søherredømme i Nordsøen. Resultatet af slaget var at søherredømmet fortsat
var omstridt. Det kan dog også argumenteres, at tyskerne herefter blot bestred englændernes søherredømme.

4.2. Søherredømme i rum.
Søherredømmet må begrænses geografisk, ellers er det nødvendigvis globalt. Søherredømme kan betegnes i rum på følgende måder:

•
•
•

Globalt søherredømme.
Regionalt søherredømme.
Lokalt søherredømme.

5

ENIGMA var en meget effektiv tysk kodemaskine.
ASDIC var forgængeren for vore dages skrogmonterede sonar.
7
HEDGEHOG var et system af anti-ubådsmorterer, der kunne affyres på forholdsvis kort hold mod ubåde
foran for skibet.
6
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4.2.1. Globalt søherredømme.
Et globalt ubestridt søherredømme er i moderne tid urealistisk, primært fordi søherredømme er et krigstidsbegreb, og verdenskrige forekommer ikke at være nærliggende. Såfremt
der alligevel skulle komme en verdensomspændende konflikt, er det tillige urealistisk, at
den ene part eller koalition ville besidde et ubestridt globalt søherredømme, dette ville i givet fald betyde en meget kort verdenskrig. Et bestridt eller omstridt søherredømme kunne
derimod godt findes på globalt niveau, igen dog forudsat, at der er en global konflikt. USA
er vel den eneste sømagt, der har midlerne til i givet fald at kunne leve op til et globalt søherredømme. I søkrigshistorien angives England som et eksempel på en sømagt, der i kolonitiden besad et globalt søherredømme. Ifølge søkrigsteorien er dette dog en sandhed
med modifikationer, idet dette jo i givet fald ville kræve en permanent krigstilstand, hvilket
ikke var tilfældet. Det kan imidlertid ikke afvises, at England potentielt kunne varetage et
globalt søherredømme, men det ville i givet fald næppe være ubestridt.
Reelt set er et globalt søherredømme ikke realistisk, men udbredelsen af søherredømmet
må derfor finde en anden og mere beskeden afgrænsning.
4.2.2. Regionalt sø herredømme.
Der er ingen definition af størrelsen på en region. Det kan være Østersøen, Nordatlanten,
Stillehavet eller et hvilket som helst havområde af en vis størrelse, som man måtte ønske
at betegne som regional. Betegnelsen regionalt søherredømme anvendes forholdsvis
sjældent, men kunne eksempelvis anvendes til at beskrive et søherredømme i Nordatlanten.
4.2.3. Lokalt søherredømme.
Om et givet havområde er regionalt eller lokalt vil ofte kunne diskuteres, men givet er det,
at betegnelsen lokalt søherredømme er den mest anvendte. Den geografiske udstrækning
af et lokalt søherredømme kan dog af ovennævnte årsag være ganske forskellig. Østersøen eller Skagerrak kan bruges som eksempler, men også en given radius omkring en
flådestyrke eller enhver anden geografisk afgrænsning kan anvendes. Lokalt søherredømme er det, som flådestyrken i en joint operation først og fremmest skal opnå. Formålet
hermed vil oftest være fremførsel af en invasionsstyrke og efterfølgende tilførsel af forsyninger. Såfremt chefen for den maritime komponent af styrken ikke kan tilkæmpe sig et
ubestridt lokalt søherredømme til den for invasionen fastsatte tid, må han i stedet tilvejebringe et lokalt søherredømme i tid og rum omkring amfibiestyrken for at sikre dennes sikre passage. Bagefter kan man så atter genoptage kampen om søherredømmet.
4.3. Søherredømme i tid.
Betegnelsen temporært og permanent anvendes i denne forbindelse, men vær opmærksom på, at selv permanent er et relativt begreb, da eksempelvis et permanent søherredømme vel alene er permanent til den væbnede konflikt er overstået. Oftest anvendes
tidsdimensionen primært i den situation, der er beskrevet sidst i afsnittet om lokalt søherredømme (4.2.3), hvori det understreges, at lokalt søherredømme kan opnås og bør defineres i tid og rum for en given operation.
5. Etablering af søherredømme.
Søherredømmet er som det fremgår af analysen i dette kapitels pkt. 1. selve målet med
søkrigen. Søherredømmet kan ifølge søkrigsteorien etableres ved 3 forskellige metoder.
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•
•
•

Det afgørende søslag.
En effektiv orlogsblokade.
En offensiv udmattelseskrig.

Metoderne anses for empiriske, i visse sammenhænge kan de umiddelbart opfattes som
mindre relevante i moderne tid, men nøjere analyse af forskellige situationer afslører, at
der ofte reelt er tale om de samme metoder, blot udføres metoderne på andre afstande og
under anvendelse af tidens teknologi og metodik.
5.1. Det afgørende søslag.
Den oprindeligt sikreste og teoretisk set enkleste måde, hvorpå herredømmet til søs kan
opnås, er at opsøge og slå fjendens hovedstyrke(r) i det, man kalder et afgørende søslag.
Forudsætningen for, at dette kan lykkes, er at man i overensstemmelse med krigens principper skaber sig den fornødne overlegenhed på rette tid og sted. Imidlertid bør man ikke i
sin iver for at opsøge fjenden blotte det, man samtidigt skal forsvare. Kampen skal søges
der, hvor man har større mulighed for at udnytte sin overlegenhed og for at tilføje fjenden
det størst mulige nederlag samtidigt med, at man dækker det territorium eller objekt, der
skal forsvares. Begrebet det afgørende søslag har haft en fremtrædende plads som et
centralt punkt i søkrigsteorien til og med Anden Verdenskrig. I dag må begrebet anses for i
nogen grad at have udspillet sin rolle i dets oprindelige betydning, idet det jo er en forudsætning, at der er to i nogen grad ligeværdige flådestyrker, der kan bringes i kamp mod
hinanden. Men langt de fleste nationer med en betydelig flåde er demokratier, der efterhånden sjældent løser territoriale konflikter ved militære midler. Derimod er asymmetrisk
krigsførelse eller krise- og konfliktløsning blevet fremherskende, og skulle man endelig
havne i en mere traditionel sømilitær krigssituation, så har den tekniske udvikling begunstiget den underlegnes muligheder for at unddrage sig eller afbryde en kamp. Men det kan
ikke udelukkes, at der igen kan opstå situationer, hvor det afgørende søslag eller noget
sammenligneligt forekommer.
5.2. Den effektive orlogsblokade.
Såfremt den overlegne og offensive part ikke kan lokke eller tvinge modstanderen til et afgørende søslag, kan han under visse forhold opnå herredømmet til søs gennem etablering
af en orlogsblokade. Dette vil sige, at modstanderens søstridskræfter holdes indesluttet i
deres baseområder eller i indre og afgrænsede havområder ved, at der ud for disse stationeres overlegne styrker således placeret, at de med sikkerhed kan opnå kontakt og fremtvinge en afgørende kamp, såfremt fjenden forsøger at bryde ud.
Orlogsblokaden blev indtil midt i det 20'ende århundrede udført som en nærblokade. Siden Anden Verdenskrig har især anvendelsen af fly i søkrigsoperationer dog ofte tvunget
orlogsblokaden til at være en fjernblokade, hvilket gør den vanskeligere at opretholde.
Teknologien i form af landbaserede antiskibsmissiler, UAV'er8 , små kystubåde og
FAC/missiltorpedobåde har tillige ændret omstændighederne og mulighederne for at kunne udgøre en trussel mod blokadeenhederne. En moderne orlogsblokade kan udføres
gennem offensiv anvendelse af miner til spærring af farvandssnævringer (f.eks. fra stræder fra indhave som Østersøen, Den Persiske Golf eller Sortehavet) samtidigt med en
komplet luftbaseret overvågning (evt. assisteret af satellitter). Endvidere kræves en robust
flådestyrke, der er den blokerede flåde overlegen, og som behersker alle operationsfor8

Unmanned Aerial Vehicle. Se også kapitel 6, side 26.
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mer. Reelt vil en orlogsblokade næppe kunne etableres, før luftherredømmet er erobret.
Det giver sig selv, at en orlogsblokade set med den blokeredes øjne tillige binder den
overlegnes styrker (fleet-in-being se pkt. 6), hvorfor det altså ikke er et ubestridt søherredømme, der kan opnås.
Der var ikke tale om en orlogsblokade af den jugoslaviske flåde i Adriaterhavet under Kosovo-krigen i 1999-2000. Selvom der var elementer i operationen, der kunne minde om en
orlogsblokade var der alene etableret en FN embargo 9 •

5.3. Den offensive udmattelseskrig.
Den offensive udmattelseskrig er den tredje metode til etablering af søherredømmet. Metoden kan på mange måder reelt betragtes som en kombination af de to første metoder.
En udmattelseskrig indebærer, at den underlegne og dermed defensive part blokeres,
hvor det kan lade sig gøre, samtidigt med at han uophørligt og under anvendelse af alle
midler angribes såvel til søs som i havne og baser. Formålet hermed er, at udmatte modstanderen, fratage ham initiativ og offensive muligheder og således berøve ham evnen til
at bestride den overlegnes søherredømme. Metoden er ressourcekrævende og derfor ikke
så rationel som de øvrige metoder, der imidlertid kun vanskeligt kan føre til målet i moderne krigsførelse.
6. Bestridelse af søherredømme.
Den underlegne vil i krig i reglen være henvist til defensive operationer. Da det naturligvis
er i hans interesse at bestride den stærkere fjendes søherredømme, bør han udnytte enhver chance til ved taktisk offensiv at tilføje fjenden den størst mulige skade og derved søge at fremtvinge en sådan situation, hvor herredømmet til søs bliver omstridt og måske
endog på et senere tidspunkt kan overgå på egne hænder.
Søherredømmet kan ifølge søkrigsteorien bestrides ved 3 forskellige metoder.
•
•
•

"Fleet-in-Being".
En skibsfartskrig.
En småkrig.

Metoderne anses for empiriske, men i visse sammenhænge kan de umiddelbart opfattes
som mindre relevante i moderne tid. Nøjere analyse af forskellige situationer afslører dog,
at det reelt er de samme metoder, der anvendes. Blot udføres metoderne under anvendelse af tidens teknologi og metodik.

6.1. "Fleet-in-Being".
Ved begrebet "Fleet-in-Being" forstås, at en eller flere flådestyrker af varierende men betydelig størrelse holdes indsatsklar i eller nær et givet operationsområde eller nøgleområde, således at modstanderen tvinges til at afsætte styrker som modtræk mod truslen,
hvorved hans eget søherredømme bliver bestridt. Der kan være tale om, at ens hovedflåde som en trussel holdes kampklare tilbage i sine baser. Følgende eksempler kan gives:
•

9

"Fleet-in-Being" blev praktiseret af franskmændene i Napoleons-krigenes evindelige
styrkeprøver med englænderne. Herved undgik man at sende sine styrker ud mod

Se pkt. 7 .1. i dette kapitel.
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•

•

•

overlegne styrker og undgik tillige et afgørende søslag hvorved man kunne risikere at
give fjenden et ubestridt søherredømme.
Under den 1. Verdenskrig bandt den kejserlige tyske flåde i Wilhelmshaven betydelige
styrker fra UK Home Fleet. Argumentationen for en massiv flådeopbygning 1900 1914 fra 1St Sea Lord John A. Fisher var rettet mod denne trussel få timers sejlads fra
de britiske øer.
Den tyske anvendelse af slagskibene Bismarck og Tirpitz i Nordatlanten og Nordnorge
under 2. Verdenskrig. Ved deployeringen bestred tyskerne de allieredes søherredømme, og især Tirpitz placering som en trussel i de nordnorske fjorde tvang de allierede til
at afsætte store ressourcer mod skibet.
Den russiske flåde i Port Arthur bandt den japanske flåde under den russisk-japanske
krig 1904.

Når "Fleet-in-Being" anvendes, skal enhver gunstig lejlighed uopholdeligt udnyttes til ved
gentagne koncentrerede fremstød at forvolde fjenden så store tab som muligt. Når "Fleetin-Being" således tvinger fjenden til at binde en styrke i bestemte områder, blottes andre
områder, hvor muligheden for kamp mod fjendens forbindelseslinier med enkelte andre
enheder eller mindre flådestyrker opstår.

6.2. Skibsfartskrig.
Såfremt en flåde i almindelighed (eller eventuelt kun inden for et bestemt farvandsområde)
er for beskeden til en direkte indsats mod overlegne fjendtlige søstridskræfter, kan dele af
den i stedet indsættes mod fjendens forsyningslinier, primært i form af "bløde" mål, altså
handelsskibe. Herved opnås dels, at fjendens forsyninger trues, hvilket kan skabe store
problemer med hensyn til at opretholde et søherredømme, dels tvinger det ham til at afse
betydelige styrker til forsvaret af hans forsyningslinier. En sådan indsats benævnes skibsfartskrig. Hertil kan anvendes så at sige enhver militær skibstype, men også camouflerede
men bevæbnede handelsskibe.
Denne form for krigsførelse blev i særlig grad gennemført af tyskerne i begge verdenskrige, hvor ubådsoperationerne suppleredes af fremstød med overfladeenheder og i 1. Verdenskrig tillige af bevæbnede og specialudrustede handelsskibe. Under begge verdenskrige var England tæt på at måtte have opgivet kampen alene på grund af manglende ressourcer som følge af den tyske skibsfartskrig. Modtrækket er en effektiv og organiseret
beskyttelse af skibsfarten, evt. qua konvojering. Således vil den angribende part før eller
senere møde netop de stridskræfter, som han har søgt at undgå, selvom det i stedet vil
være i en serie af mindre træfninger. Under 2. Verdenskrig fik det også væsentlig indflydelse, at USA gik ind i krigen, idet USA's industrielle base var istand til at bygge transportskibe og eskortefartøjer hurtigere end tyskerne kunne bygge ubåde og uddanne besætningerne.
6.3. Småkrig.
Småkrig betyder, at den svageste part søger at tilføje modstanderen militære tab ved indsats af ubåde, lette overfladeenheder og fly, samt ved anvendelse af defensivt og offensivt
udlagte minefelter. Dette kan lidt populært kaldes guerillakrig til søs, men er vel også en
anden variant af det, der nu kaldes asymmetrisk krigsførelse. Gennem en småkrig kan der
opnås betydelige resultater, ikke mindst i kraft af den teknologiske udvikling, der har skabt
højeffektive våben, med hvilke man kan udgøre en væsentlig trussel, også i forhold til en
modstanders langt overlegne og teknologisk avancerede styrker. På trods heraf vil en af-
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gørelse næppe kunne fremtvinges ved småkrig, da spredte, mindre styrker i den sidste
ende ikke er i stand til at nedkæmpe større operative styrker, der behersker samtlige operationstyper. Småkrig kan kombineres med "Fleet-in-Being" og kræver ikke tilstedeværelse
af en egentlig hovedstyrke.
7. Anvendelse af søherredømmet.
Målet med søkrigen er altså i sidste ende at opnå et søherredømme. Tidligere (Kapitel 1,
pkt. 9.) er maritime styrkers rolle i større operativ sammenhæng kort beskrevet. Hovedformålet med at have søherredømmet er frihed til at operere, og dermed gennemføre de
operationer, der fortsat er forudsætningsskabende virksomhed for operationer i land. Efterfølgende gennemgås de forskellige aspekter heri. Umiddelbart kan der peges på følgende
opgaver, hvortil et søherredømme er en forudsætning.

•
•
•
•
•

Handelsblokade.
Transport af militære styrker.
Amfibiske operationer.
Maritim ildstøtte til operationer i land.
Genforsyning af militære styrker.

7 .1. Handelsblokade.
Handelsblokade må ikke forveksles med orlogsblokade. Orlogsblokade er en blokade af
fjendens militære maritime enheder, som et middel til at etablere et søherredømme 10 .
Handelsblokaden derimod tjente oprindelig til at hindre en (evt. potentiel) modstander i at
få de for krigsførelsen nødvendige forsyninger såsom råstoffer til industrien, brændsel,
levnedsmidler o.s.v. I moderne tid anvendes handelsblokaden også som en koalitions foranstaltning over for en given nation som et forstærket udtryk for handelshindringer. Således anvendes det i regi af FN over for nationer, der truer andre nationer, eller som pression mod regimer, der på anden vis overskrider verdenssamfundets normer (hvilket der naturligvis kan være mange diskussioner om hvad er?). Handelsblokade kan således omfatte ethvert handelsobjekt, herunder tillige handel med våben (hvilket i så fald kaldes en våbenembargo).
I blokaden anvendes både flådestyrker og fly, som er i stand til at overvåge trafikområder
og knudepunkter til søs og forhindre ukontrolleret passage af skibe med blokaderamte varer (benævnt kontrabande). "Fjendtlige" handelsskibe (skibe fra den blokaderamte nation),
som herved opbringes, kan blive tilbageholdt og i yderste konsekvens tillige beslaglægges.
Det samme gælder handelsskibe fra neutrale nationer, der medfører kontrabande og derfor i henhold til folkeretten mister sin neutrale status. Imidlertid er den af folkeretten anerkendte liste over kontrabande efterhånden vokset i sådan grad, at den i virkeligheden omfatter så godt som alle varer. Derfor er tendensen i handelsblokader mere i retning af en
fuldstændig standsning af al sejlads til fjendtligt territorium. De standsede skibe kan visiteres direkte af et boardinghold 11 fra et patruljerende krigsskib eller dirigeres til et visitationsområde, hvor en særlig kontrolorgansisation varetager den af folkeretten (eller FN)
godkendte visitation. Eksempler på nutidige handelsblokader sås i forbindelse med Irakkrigen i 1991 og blokaden i Adriaterhavet mod det tidligere Jugoslavien. Begge blokader
10
11

Se pkt. 5.2. Den effektive orlogsblokade.
Se også kapitel 9. Søkrigens operationer, Punkt 11.2.4. Boardingoperationer.
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var vedtaget af FN og var (næsten) 100% effektive. I midlertidigt kan handelsblokader til
søs dog ikke forhindre landværts transport (eller flodtransport) af kontrabande, hvorfor en
maritim handelsblokade kun er et bidrag til en samlet blokade mod fjenden/landet.
I ældre tider gennemførtes handelsblokaden i lighed med orlogsblokaden som en nærblokade, hvilket ofte betød, at orlogsskibene patruljerede klods op ad fjendens havne, som
det eksempelvis var tilfældet i Englands blokade af Frankrig under Napoleons-krigene. Såfremt man ikke er i besiddelse af et ubestridt søherredømme, er en nærblokade nu så godt
som uigennemførlig på grund af den teknologiske udvikling, hvorfor også handelsblokaden
må udføres som en fjernblokade. Blokadens effektivitet er i høj grad afhængig af den blokerendes geografiske position, idet blokadens gennemførelse væsentligt simplificeres, såfremt den blokeredes forsyningslinier til allierede eller neutrale havne er tvunget til at passere farvandsindsnævringer m.v., som den blokerende kan beherske. Omvendt bliver blokaden vanskelig at gennemføre, hvis den man vil blokere, har en eller flere direkte adgange til åbent hav. Blokaderne mod Irak og det tidligere Jugoslavien var relativt nemme
at opretholde på grund af farvandsgeografien begge steder.
Handelsblokaden virker normalt på længere sigt, og kan - som i situationen omkring Irak være en forløber for mere robuste operationer mod opponenten.
7.2. Transport af militære styrker.
Herved forstås ikke blot en troppetransport, men en overførsel ad søvejen af tropper og
materiel til en af egne eller allierede styrker behersket kyst eller havn, eventuelt til et uforsvaret fjendtligt område.
Transport af militære styrker over havet har primært et eller flere af følgende mål:

•
•
•
•
•

•

•

Opfølgningsstyrke efter en amfibisk operation.
Opfølgningsstyrke efter en landværts og/eller luftbåren invasion.
Genforsyning af styrker til kamppladsen ved længerevarende operationer.
Indsættelse af styrker på en fremmed kyst i forbindelse med assistance til samfund, der
trues af kollaps grundet borgerkrig eller naturkatastrofe 12 .
Fremføre en koncentration (opmarch) af tropper til hovedkamppladsen, herunder forstærkninger af allierede tropper til eget territorium eller til erobret, fremmed territorium.
Som eksempel kan anføres troppetransporterne fra Canada og USA til England og
Frankrig i begge verdenskrige.
En okkupation af vigtige men ubesatte områder, som kan få betydning for krigens videre forløb. Som eksempel kan anføres den allierede besættelse af Island og Færøerne
under Anden Verdenskrig.
En omgruppering af tropper inden for et ørige. Som eksempel kan anføres den danske
overførsel af tropper fra Als og Helgenæs til Fredericia i 1849.

Selvom der ikke er tale om egentlig modstand under udskibningen, kan der meget vel forekomme angreb fra såvel ubåde, overfladeskibe og fly under selve transporten, jf. ubådskrigen i Atlanten under begge verdenskrige. Dette undgås naturligvis alene, såfremt man
har et ubestridt søherredømme.

12

Se også kapitel 9, Søkrigens operationer, pkt. 10. MOOTW.
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7.3. Amfibiske operationer.
Ved en amfibisk operation 13 forstås en overførsel ad søvejen af tropper - fortrinsvist egentligt marineinfanteri - og materiel til en af fjenden besat og forsvaret kyst eller havn. Her
indsættes styrken og etablerer et brohoved. Den amfibiske operation tager således sigte
på, at føre egne tropper frem til angreb på fjendens styrker på et af fjenden behersket territorium for derved at opnå et nærmere fastsat mål. Sådanne operationer kan alt efter formålet variere i omfang fra indsats af mindre styrker mod begrænsede objekter til storstilede invasionsforetagender, som tilsigter at nedkæmpe fjendens hovedstyrker og erobre territorium for således at medvirke til en afgørelse.
Amfibiske operationer er en væsentlig del af moderne krigsførelse og ikke mindst en af de
væsentligste sømilitære operationer. Det er nemlig i dette moment, at resultatet af ens forudgående kamp om søherredømmet udmøntes i introduktionen af militære styrker på
fjendtlig grund. Amfibiske operationer er på sin vis "joint" i sig selv, idet de kræver elementer til søs, til land og i luften. Som et eksempel herpå er US. Marine Corps udviklet til at
kunne gennemføre såkaldte "expeditionary operations" med samtlige elementer samlet i
Marine Corps og Navy. Eksempelvis tilvejebringes luftstøtte til US. Marine Corps operationer af deres egne F-18 HORNET baseret på hangarskibe samt HARRIERs baseret på angrebs- og amfibieskibe. De kommandoskibe, der tidligere var tæt tilknyttet til amfibiske
operationer, er nu i højere grad blevet designeret til "joint" virksomhed, CJTF i NATO og
JTF i amerikansk regi. Dette er en følge af, at selv en amerikansk operation med alle de
elementer som Marine Corps og Navy kan præstere vil blive til en "joint" operation, under
inddragelse af de nødvendige elementer fra de to øvrige værn.
I gammel tid kunne krige vindes alene qua et søslag. Senere udvikling godtgjorde, at krige
vel skulle vindes på landjorden, men først måtte fjenden slås til søs. I nyere tid er tidsfaktoren endnu mere betydende, og derfor er der forøget fokus på denne overgang mellem
operationer til søs og operationer til lands. Det er fortsat en forudsætning for en amfibisk
operation, at man er i besiddelse af et ubestridt søherredømme, om end det kan være
nødvendigt at acceptere etablering af dette i tid og rum for at gennemføre operationen.
Moderne tiders krige og også fredsskabende/fredsbevarende operationer har ikke gjort
amfibiske operationer mindre relevante, tværtimod har adgang fra søsiden oftest vist sig
mest hurtig, politisk enkel og effektiv, og så er der alene i de egentlige krigssituationer et
problem omkring at etablere et søherredømme.
Marineinfanteriet 14 er soldater, der er specialiserede i at gennemføre den del af den amfibiske operation, der omfatter selve landsætningen samt erobringen af brohovedet. Men
som ordet infanteri også antyder, er der tale om i forhold til hærstyrker let bevæbnede og
meget mobile enheder, der ikke medbringer tungt artilleri og kampvogne. Marineinfanteriet
ilandsættes oftest med amfibiefartøjer og helikoptere på en fjendtlig kyst. Hærens styrker
vil hurtigt blive involveret, idet det er kendetegnende for en amfibisk operation, at den ikke
har permanent karakter, og derfor i de fleste tilfælde skal følges op med landstyrker for at
fastholde og udvide brohovedet.

Særligt 2. Verdenskrig har været rig på amfibiske operationer, som har været væsentlige
for krigens udfald, hvad enten det var invasion af hver eneste lille ø i tilbageerobringen af
Stillehavet eller til den gigantiske operation omkring D-dag i Normandiet. I moderne tid er
der bl.a. set amfibiske operationer ved Falklandsøerne, Grenada, Haiti og i den 1. Golfkrig.
Bemærk, at historisk har alle amfibiske operationer været præget af koncentrationsprin13
14

Der er flere varianter af en amfibisk operation. Se også kapitel 9 vedrørende søkrigens operationer.
Se kapitel 5 vedrørende Marineinfanteri.

Kapitel 3 - side 11

3. udgave, december 2004

cippet 15 . Under den kolde krig var der mange spekulationer om amfibiske operationer. Ikke
mindst fra dansk side var der interesse herfor, idet det netop var mod en sådan operation,
at det danske forsvar skulle forberede sig.
Oprindeligt var amfibieskibe relativt simple transportskibe, beregnet til at transportere
og landsætte tropper, materiel og forsyninger på åben strand eller i havn. Udviklingen
har medført, at amfibieskibene 16 er blevet avancerede angrebsskibe, der kun sjældent
er konstrueret til selv at sejle op på stranden, og som udover soldaterne selv kan medføre såvel fly- som helikopterstøtte til operationen.
Amfibie- eller angrebsskibenes opgave er således at fremføre større troppeenheder til
et givet landgangsområde og der på forskellige måder at landsætte tropperne og deres
lettere materiel på stranden/kysten. Flere og flere amfibieskibe er i dag konstrueret
med et betydeligt flydæk, idet helikoptertransport giver stor fleksibilitet i mange situationer, men også for at kunne operere med fastvingefly til direkte støtte.
Overførslen af materiel fra skib til land kan enten foregå direkte til kaj via ramper, porte
og kraner, eller ved at sejle helt tæt på stranden. Traditionelle amfibieskibe kunne
droppe deres hækankre ud for kysten, sejle op på eller meget tæt ved stranden, hvorefter køretøjer og personel skulle forcere lidt lavt vand, før de nåede stranden. herefter
kunne skibene varpe sig flot og returnere til åbent hav. Overførslen fra moderne amfibieskibe foregår med mindre og større medbragte fartøjer, såvel traditionelle typer som
luftpudefartøjer. Overførslen kan også ske med helikopter.
I amerikansk regi sejler amfibieskibene samlet i såkaldte Amphibious Ready Groups
(ARG), indeholdende op til 3.500 mand (= brigadestørrelse). En ARG sejler igen oftest
sammen med Carrier Battle Gro up (CBG) 17 .
7.4. Maritim ildstøtte til operationer i land.
Maritim ildstøtte til operationer på land hedder Naval Fire Support (NFS). Beskydning af
militære kystinstallationer eller måske byer med skibsbaseret artilleri, har været anvendt i
flere århundreder og har haft betegnelsen "shore bombardment". Store slagskibe med
svært artilleri kunne under 2. Verdenskrig, Korea-krigen og Vietnam-krigen endda tillige
yde reel ildstøtte til deciderede landoperationer. I sin yderste konsekvens kan anvendelse
af hangarskibsbaserede bombefly både før og nu egentlig også betragtes som en variation
af NFS.
Med udviklingen af satellitstyret ammunition og præcise maritimt baserede krydsermissiler
har NFS fået nye dimensioner. Krydsermissiler kan anvendes taktisk ved angreb mod deciderede militære mål, som det er set i Afghanistan og 1. og 2. Golf-krig, men de kan også
anvendes i strategisk øjemed ved angreb på eksempelvis regeringscentre og radio- og
TV-stationer, hvilket bl.a. var tilfældet i Jugoslavien. Missilet er det samme, men målet og i
de fleste tilfælde også beslutningsniveauet for anvendelsen betegner, hvorvidt indsættelsen er taktisk eller strategisk 18 .
TOMAHAWK, er del mest kendte eksempel på sådanne missiler, og det er egentlig oprindeligt et SSM-missi1 19 , der dog er blevet mest kendt i sin TLAM version (TOMAHAWK
Land Attack Missile). Den seneste version af missilet (Tactical Tomahawk-TACTOM) un-

15
16
17
18

Se kapitel 4 vedrørende krigens 10 principper.
Se kapitel 6. Søkrigens midler, skibe.
l NATO ses også forkortelsen CVBG.
England har anskaffet TLAM, uanset målvalget er det dog foreløbigt besluttet at anvendelse i de enklete tilfælde skal sanktioneres

p,olitisk.
9

Se kapitel 5, søkrigens midler, missiler.
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derstøtter i højere grad de taktiske indsættelsesmuligheder, hvilket må antages at medføre
ændringer i den politiske beslutningsproces omkring anvendelsen.
Danmark har fra 2002 iværksat opgradering af et antal af sine HARPOON-missiler til Block
11, der indebærer muligheden for anvendelse mod landmål med en rækkevidde på op mod
140 km.
Da missiler trods alt fortsat er temmelig kostbare har det vist sig formålstjenligt at forbedre
såvel rækkevidde og præcision for skibsbaserede artillerisystemer, hvilket må forventes at
give artilleriet som middel mod mål i land en renæssance. Udviklingen foregår på tre fronter. Dels udvikles selve pjecerne i form af evne til at anvende større ladninger og længere
kanonrør. Dels udvikles ekstremt langtrækkende artilleriammunition ved forskellige tekniske tiltag, og endelig forbedres præcisionen i projektilets terminalfase 20 . Således vil 5" kanonen på ABSALON-kl kunne engagere mål på land på en afstand af op mod ca. 120 km.
Det er igen målet, der afgør, hvorledes anvendelsen skal kategoriseres.
NFS operationer har givet særlig fokus på anvendelse af sømilitære enheder i moderne
konflikter, idet risikoen for egne soldater er rimeligt begrænset. Men generelt har det også
øget maritime styrkers evne til fuldt at bidrage til en "joint" operation, uanset om engagementet er af strategisk karakter, eller det er mere taktisk-operativt som direkte støtte til en
landoperation, eller beskydning af eksempelvis en luftbase. Naval Fire Support kan gennemføres enten som en særskilt operation eller simultant med andre operationer, eksempelvis som skærpelse af en situation, der måske alene omfatter en handelsblokade eller
en orlogsblokade. Det kan også være en del af forberedelserne til en amfibisk operation.
7.5. Genforsyning af militære styrker.
Uanset om der er tale om militære enheder til lands, skibe til søs, marineinfanteri på et
brohoved eller fly ved en fremskudt base, skal disse have forsyninger. Konsekvenserne af
manglende forsyninger er uomtvisteligt militær fiasko. Forsyningerne er mangfoldige og
omfatter bl.a. mad, drikkevarer, ammunition, tøj, olie, brændstof, reservedele, erstatningspersonel etc. Mængderne heraf vil ved langt størsteparten af kendte mulige operationer
udgøre et omfang, der reelt umuliggør forsyning af andre veje end søvejen.
8. Opretholdelse af søherredømmet.
I forbindelse med erkendelse af mulighederne for at erhverve eller bestride et søherredømme forglemmes det ofte, at en potentiel fjende eller hans interesser normalt ikke forsvinder, blot fordi man har erobret søherredømmet. Derfor må det stedse erindres, at et
søherredømme må vedligeholdes. Dette er selvfølgelig alene relevant for den tid, som
man selv har interesse for at blive i området, idet det ikke kan udelukkes, at interessen
herfor er temporær.
At vedligeholde et søherredømme vil sige at bekæmpe alle tiltag, som fjenden måtte tage
for at bestride det.

20
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KAPITEL 4
Søkrigens doktriner.

1. Indledning.
Som i så mange andre tilfælde er betydningen af begreber forskellig i forskellige fora. Begrebet "doktrin" anvendes også forskelligt i forskellig sammenhæng. Eksempelvis anvendes begrebet af visse nationer og i politisk regi som en overordnet plan eller endda som
en betegnelse for nationens strategi, som tillige kan være ideologisk styret. Eksempler
herpå er forskellige amerikanske politisk-ideologiske doktriner som eksempelvis Trumandoktrinen.
I faget krigskundskab er "doktrin" et udtryk for "måden at gøre tingene på". Det vil sige en
fremgangsmåde, der anvendes i operativ sammenhæng fra det laveste taktiske niveau til
det overordnede operative niveau ("joint operationer"). Selvom begrebet også kan anvendes på det strategiske niveau 1 , er det dog ikke denne anvendelse, der fokuseres på i faget.
Doktrin betyder egentlig principper og metoder. Doktrinen er altså en nedfældelse af, efter
hvilke principper og med hvilke metoder en given operation/kamp skal gennemføres. Man
skal altså have erfaret nogle forhold, der er værd at give videre, så de næste personer ikke nødvendigvis skal gøre samme erfaring. Doktriner i vores fag udvikles derfor, når man
erhverver sig erfaringer, hvilket principielt kan gøres i to grundsammenhænge, nemlig i
krig og under øvelser.
Et eksempel på værnsintegrerede doktriner ses i den overordnede anvendelse af styrker i
forbindelse med større internationale operationer. Her er operationens doktrin ("drejebogen") som oftest følgende i nævnte rækkefølge:
•
•
•
•
•
•

Efterretningsindhentning, strategisk, operativt og taktisk.
Erobring af luftherredømme, herunder at ukampdygtiggøre fjendens SAM 2 -kapacitet.
Erobring af søherredømme.
Angreb med fly, artilleri (NFS 3 ) og krydsermissiler (NFS) mod mål på landjorden.
Indsættelse af landstyrker til overtagelse af kontrol i det givne område.
Erobring af landterritorium.

Dette er den doktrin, der er set anvendt i større eller mindre grad i Falklandskrigen, den 1.
og 2. Golfkrig, Kosovo-operationen og i Afghanistan 2001-2002.
Nationale doktriner findes primært værnsvis. Der arbejdes i regi af Forsvarsakademiet også omkring muligheden for en national værnsintegreret doktrin, men det er vanskeligt foreløbig at forestille sig, at danske styrker fra 2 eller flere værn skal indsættes i internationale
operationer uden samtidig indsættelse og dermed koordinering med andre nationer, hvilket i nogen grad overflødiggør en national værnsintegreret doktrin.

1

Se eksempler på amerikanske nationale doktriner i kapitel 1. pkt. 3.4.
SAM: Surface to Air Missile. Se også Søkrigens våben, Kapitel 5.
3
NFS: Naval Fire Support.
2
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Hærens primære doktrin kaldes Feltreglement 1, hvori vejledning i operationer på mange
niveauer kan findes. I søværnet udgives Standing Operational Procedures (SOP) og lignende af SOK eller STS. På eskadreniveau findes doktriner for anvendelse af missiltorpedofartøjer (eks. TOTAK), ubåde (eks. UTAK), korvetter (eks. KORVETTAK) og mineskibe
etc. Ved større operationer følger søværnets enheder typisk NATO's doktriner.
2. Teori omkring principper og metoder.
Ordet "princip" er latinsk og betyder begyndelse, det første. Hvis et princip er tilstrækkelig
pålideligt, vil vi kunne anvende det som en vejledning eller rettesnor for vores handlinger.
Et princip er en grundlæggende sandhed, der bevarer sin gyldighed under skiftende forhold, selvom metoden for dets anvendelse kan skifte med tiden og omstændighederne.
Altså en vejledning eller rettesnor. Matematiske og fysiske principper kan formuleres meget præcist, hvorimod et socialt princip i højere grad er empirisk, og ikke nødvendigvis
målbart.
Al menneskelig aktivitet må - for at den kan være en succes - være baseret på sunde
principper. Dette gælder ligeså meget for krig som for enhver anden menneskeskabt
handling. Mennesket tænker i årsag og virkning og må anvende handling, dvs. skabe årsag for at fremkalde en ønsket virkning. Af denne grund er det vigtig at kende de "love",
som gælder for årsag og virkning. Et princip er en sådan lov, og den fastsætter det rigtige
forhold mellem årsag og virkning - og udmunder i handling.
Principper for handling og adfærd er ikke ufejlbarlige videnskabelige love, hvis anvendelse
vil medføre et bestemt måleligt resultat. De er ikke regler for et spil, hvis overtrædelse
medfører en straf, men de er retningslinier for vores opførsel (handling og adfærd), der
som en del af vores mentale udrustning vil hjælpe os i afgørelsen af, hvad der er rigtigt at
gøre i en given situation.
Det er til denne empiriske kategori, at krigens principper henhører.
3. Krigens principper generelt.
Et krigsprincip vil i henhold til det foranstående ikke kunne udtrykke den fulde sandhed.
Når man anvender det, må man derfor vurdere princippet i sammenhæng med den eksisterende situation, men rigtigt anvendt vil principperne have værdi som ledetråd for vores
handlinger.
Visse doktriner omhandler operationer inden for det enkelte værn. Men det er yderst sjældent, at en given operation ikke er en del af en større operation med flere værn. Derfor er
det væsentligt, at alt personel uanset værn og uafhængigt af egentlige værnsintegrerede
doktriner har en ensartet doktrinær baggrund som grundlag i holdningen til operationers
gennemførelse. Meningen med disse principper er at danne ledetråde for at kunne gennemføre operationer af enhver art og på ethvert niveau, og altså bestemt ikke at begrænse handling til strikte og snævre baner.
3.1. Krigens principper i dansk forsvar og internationalt.
Det danske forsvar anvender som det overordnede doktrinære grundlag de engelske
"Principles of War", der dog ikke findes formelt udgivet i Danmark. De kaldes "krigens 10
principper" på dansk. "Principles of War" blev vedtaget i England i 1947 som gældende
for alle tre værn. Dette skete på baggrund af undersøgelser ved alle værn med erfaringer
og baggrund i 2. Verdenskrig.
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Det er ikke givet, at alle officerer fra forskellige nationer4 anvender de samme principper,
hvilket bør erindres ved internationalt samarbejde. De fleste vil dog handle udfra nærligt
samme ideer eller principper, om end der kan være variationer i såvel antallet af principper som indholdet heraf.
4. Krigens 10 principper.
Efterfølgende opremses krigens 10 principper med den engelske version i parentes.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Udvælgelse og fastholdelse af målet (Selection and Maintenance of the Aim).
Opretholdelse af moralen (Maintenance of Morale).
Offensiv handling (Offensive Action).
Overraskelse (Surprise).
Koncentration (Concentration).
Økonomi med kræfterne (Economy of Effort).
Sikkerhed (Security).
Fleksibilitet (Flexibility).
Administration (herunder logistik) (Administration).
Samarbejde (Co-operation).

Disse principper er ikke opført i prioritetsorden, men hovedprincippet er dog det første
princip, nemlig "Udvælgelse og fastholdelse af målet", idet det forekommer logisk, at uden
et mål bliver de andre principper meningsløse. Derfor må princippet om fastholdelse af
målet komme først. Hvilken prioritet, der skal anvendes for de øvrige principper, vil afhænge af omstændighederne i den givne situation.
Overholdelse af principperne må ikke forledes til at tro, at dette alene er en garanti for
succes. Der er jo altid forskellige grader af overholdelse. Men det er altid en god ide at
operere med baggrund i principperne. Hvis en operation ikke er gået godt, er det for nemt,
blot at pege på principper, der er glemt. Men marginaler kan være afgørende, og efterrationalisering med de 10 principper i hånden er ikke nødvendigvis heldigt, da de med lidt
snilde kan bringes til at passe til situationer, der også er faldet mindre heldigt ud.
4.1. Udvælgelse og fastholdelse af målet.
I krigen generelt såvel som i de enkelte operationer, er det nødvendigt at udvælge og klart
definere målet. Det endelige og overordnede mål er at bryde fjendens vilje til at kæmpe.
Hver fase af krigen og hver enkelt operation må dirigeres mod dette hovedmål. Men hver
for sig vil der skulle være en mere begrænset målsætning, som må være klart formuleret.
Når målet er fastlagt, må alle kræfter sættes ind på dets opnåelse, indtil en forandring i
situationen medfører, at målsætningen tages op til fornyet vurdering, og som følge heraf
ændres. Så længe situationen er uforandret, må målet fastholdes. Boniteten af en foreslået plan eller handling må efterprøves i form af en kritisk vurdering af, om planen vil føre til
målet, forud for planens iværksættelse.
Dette betyder også, at handlinger ikke kan gennemføres uden først at vide, hvad hensigten er og herefter at fastholde denne. God dømmekraft er påkrævet, såfremt målet skal
ændres, og det må erindres, at der kun kan være et mål ad gangen. Ændringer i målet er
sjældne, og trangen til at ændre må ikke undskyldes med princippet om fleksibilitet.

4

Se bilag 1 vedrørende forskellige principper i forskellige lande.
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Følgende er eksempler på princippet- "Udvælgelse og fastholdelse af målet":
•

•

•
•

•

De allieredes strategiske mål i 2. Verdenskrig var "en betingelsesløs overgivelse", hvilket blev fastholdt lige til krigens afslutning. Målet kunne måske med fordel have været
justeret. Visse teorier peger på en unødvendig forlængelse af krigen og en direkte
sammenhæng med starten på den kolde krig.
Da tyskerne i 1942 rykkede ind i Rusland, var målet at gå over Volga, svinge nordover
og indtage Moskva og samtidigt omringe en større del af den russiske hær. Opmuntret
af held i begyndelsen splittede tyskerne målet op ved at inkludere et sekundært mål,
som var oliefelterne i Kaukasus. Resultatet blev katastrofalt.
Englænderne udvalgte og fastholdt et klart mål om betingelsesløs overgivelse og tilbagetrækning fra Falklandsøerne, og fastholdt dette til konfliktens afslutning.
USA's/alliancens mål i den 1. Golf-krig var - efter tilbageerobringen af Kuwait - at fjerne
Saddam Husseins magtbase. Af politiske årsager blev operationen afbrudt forud for
opnåelsen af målet med det resultat, at konflikten aldrig blev reelt løst.
USA's/alliancens mål i den 2. Golf-krig var at fjerne Saddam Hussein og den til ham
knyttede magtbase.

4.2. Opretholdelse af moralen.
God moral er en af de vigtigste forudsætninger for succes i operationer og i krig. Det hævdes, at god moral i nogen grad kan kompensere for manglende materielle hjælpemidler.
God moral er en afgørende forudsætning for succes, ikke blot et "nice to have", der kan
kompenseres af andre forhold. Dette gælder på såvel det taktiske, det operative og det
strategiske niveau.
Opbygningen af moral afhænger af tillid, uddannelse, disciplin og sund ledelse, og er ikke
alene et udtryk gældende i den militære verden, men så afgjort for en hel befolkning.
Moralen opbygges og opretholdes i fredstid, og de væbnede styrkers moral afhænger i høj
grad af hele nationens moral og opbakning.
For de væbnede styrkers vedkommende er kompetent lederskab en af de væsentligste
enkeltfaktorer for opbygningen af en høj moral, da tillid til ens foresatte, og de beslutninger, denne foretager, er essentiel, når man skal i kamp. Anvendelse af godt og moderne
materiel, fornuftig uddannelse og god administration er imidlertid også vigtige faktorer for
opbyggelse af god moral.

Følgende er eksempler på princippet- "Moral":
•
•
•

•

Italiens moral igennem hele 2. Verdenskrig (eller mangel på samme).
Frankrigs moral i 1940 var stærkt medvirkende til det hurtige sammenbrud og overgivelse til Tyskland.
Englands ledelse under Winston Churchill var derimod et eksemplarisk eksempel på,
hvorledes såvel den militære som den civile moral blev plejet og højnet og herved var
medvirkende til sejren.
I Falklandskrigen i 1982 bestod den argentinske besættelsesstyrke hovedsageligt af
dårligt udrustede og ringe uddannede værnepligtige - deres moral kan umuligt have givet baggrund for megen kampånd. De engelske styrker var talmæssigt underlegne,
men havde derimod en meget høj moral, som mere end opvejede den talmæssige underlegenhed.
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•

•
•

Vietnamkrigen er et grelt eksempel på, at befolkningens (USA's) lave moral kan undergrave moralen hos ens egne soldater med meget kedelige følgevirkninger. Samtidig
udviste Viet-cong generelt høj kampmoral.
Den 1. Golf-krig viste eksempler på de irakiske soldaters generelt lave kampmoral.
Under russernes krig i Afghanistan udviste oprørerne Mujahedin meget høj moral.

4.3. Offensiv handling.
Offensiv handling er en forudsætning for at kunne afgøre konflikter til egen fordel. Dette underkender ikke værdien af defensive aktioner, der også kan være nødvendige, og
hvormed mange vigtige fordele kan opnås. Det er imidlertid uomtvisteligt, at defensiv
alene ikke fremtvinger sejren, og på et eller andet tidspunkt er offensiv handling derfor
nødvendig.
Offensiv handling må ikke tage form af et hovedkulds angreb for princippels skyld, valg
af tid og sted er vigtige faktorer for at opnå de gunstigste betingelser for angreb. Den
offensive handling giver os initiativet og dermed friheden til at vælge vor handling. Den
forsøger samtidigt at afskære fjenden begge disse muligheder. Det følger også af princippet, at man søger at vedligeholde og udnytte det pres, som en offensiv handling
medfører.
Offensiv handling medvirker i høj grad til moralens opretholdelse, og princippet hænger
tillige nøje sammen med andre principper som koncentration, overraskelse og økonomi
med kræfterne.
Princippet betyder ikke, at defensiv handling er forbudt. Tværtimod er offensive og defensive handlinger komplementære og støtter hinanden, eksempelvis vil det være nødvendigt at udspare kræfter under en defensiv, for på overraskende vis og med koncentreret styrke senere at kunne iværksætte en offensiv handling. Alle operationer og
handlinger på alle niveauer vil derfor have elementer af såvel offensiv som defensiv.

Offensive aktioner på det taktiske niveau kan påvirke alle 3 niveauer. Men offensive
aktioner på det strategiske niveau kan i lige grad påvirke alle 3 niveauer. Efterfølgende
skal anføres et par eksempler herpå:
•
•
•
•
•
•
•
•

Succes efter en offensiv på kamppladsen hæver moralen i de væbnede styrker og i
befolkningen.
Succesfulde offensive strategiske træk kan hæve moralen i de væbnede styrker og i
befolkningen.
Offensiv på kamppladsen giver mulighed for at overraske modstanderen.
Strategisk offensiv giver mulighed for at komme fjenden i forkøbet og ødelægge
dennes egne offensive tiltag og udnytte hans eventuelle fejl.
Offensiven giver den udøvende frihed til at vælge tidspunkt og sted for angrebet, og
hermed også det objekt eller mål, der skal gøres til genstand.
Offensiv vil i de fleste tilfælde fremskynde afgørelsen.
Offensiv tillader at man kan forberede sig i detaljer, en luksus, der ikke tilkommer
den forsvarende.
Modstanderen er ikke klar over, hvor angrebet kommer.
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4.4. Overraskelse.
Overraskelse opnås ved at skabe ubehagelige situationer for fjenden ved at udnytte de
handlemåder, som han vil anse for mindst sandsynlige. Overraskelsen tager dermed sigte
på at møde fjenden, når denne er uforberedt, hvorved væsentlige fordele kan opnås.
Overraskelse kan være en af de mest afgørende faktorer i krig, og sandsynligvis den eneste metode, hvormed en ellers overlegen fjende kan besejres. Alle bestræbelser må gøres
for at tilsikre overraskelse og for at undgå selv at blive overrasket.
Modmidlet mod overraskelse er eksempelvis en god efterretningstjeneste, såvel strategisk
som taktisk/operativt. Dette er særdeles vigtigt på alle niveauer.
Et andet modmiddel mod overraskelse er "beredskab". Man må have en beredskabsgrad,
som garderer mod overraskelser, en opgave som på det taktiske niveau ikke er blevet lettere med hurtige moderne våben som f.eks. missiler. Beredskabsgraden beordres svarende til den vurdering, der anlægges på grundlag af tilgængelige efterretninger. Dette gælder
igen på alle niveauer.
Overraskelsens bestanddele er hemmeligholdelse, valg af sted, tidspunkt, retning, skjult
opmarch, finter, bedrag, teknik, våben, originalitet, dristighed og hurtighed. Overraskelse
er imidlertid blevet mere og mere vanskelig at opnå over for en vågen fjende på grund af
de mange moderne detektionsmidler (satellitter, UAV og spionfly), hvorfor finter og afledningsmanøvrer har fået større betydning.
Udover taktisk, operativ eller strategisk overraskelse kan man også tale om materielle eller
teknologiske overraskelser.

Følgende er eksempler på princippet- "Overraskelse":
•
•

•
•
•

Politisk-strategisk overraskelse: Den tysk-russiske ikke-angrebspagt af 1939.
Militær-strategisk overraskelse: Pearl Harbor; Det tyske angreb på Norge i 1940 samtidigt med angrebet på Danmark; Argentinas angreb på Falklandsøerne. (Disse
eksempler er samtidig politisk-strategiske overraskelser).
Taktisk/operativ overraskelse: Tyske ubådes natangreb mod konvojer;
Lommeslagskibenes raids.
Materiel overraskelse: ASDIC, V1 + V2 raketterne, atombomben, TOMAHAWK LAM,
UAV og brug af satellitter.
Den 1. Golf-krig i 1991: Alliancens teknologiske overlegenhed - også inden for efterretningstjeneste og "stealth teknologi" (F-117) - gav mulighed for overraskelse ved at
"mætte" det irakiske luftforsvarssystem med mål (bl. a. med krydsermissiler, chaff,
ECM, fly) samt ved at indsætte F-117 Stealth flyet og anti-radiation missiler mod
fjendtlige radarinstallationer.

Overraskelse vil ofte sætte en krigsførende part i stand til at koncentrere overlegne styrker
mod fjenden til rette tid og på rette sted, hvilket fører frem til koncentrationsprincippet.
4.5. Koncentration.
Den sikreste måde til at skaffe sig succes i krig er ved at koncentrere en overlegen styrke,
kvantitativt og/eller kvalitativt (moral, antal, materiel etc.) mod fjenden på et for ham ugunstig! tidspunkt og sted. Det er således væsentligt at koncentrere sin styrke, og jo mere ens
egen styrke koncentreres, og samtidig indsættes mod fjendens mindre koncentrerede områder, jo mere udmanøvreres fjenden, og jo mere afgørende kan momentet blive.
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Som det ses, indeholder princippet snævre sammenhænge med andre vigtige principper
som overraskelse og offensiv, idet det er naturligt at koncentrere sine styrker ved en offensiv, medens den defensivt opererende netop ofte må sprede sine aktiver for at imødegå overraskelse. Princippet om økonomi med kræfterne vil endvidere være en afgørende
forudsætning for at kunne iværksætte en koncentreret operation.
Koncentration kan også beskrives som indsættelse af den størst mulige og korrekt sammensatte styrke til rette tid og på rette sted. Men det er ikke givet, at styrken i sig selv skal
være fysisk og geografisk samlet. Koncentration kan også opnås alene ved en koordineret
våbenindsats, hvilket ikke mindst i moderne tid har været tilfældet med udvikling af avancerede og langtrækkende våben.
For maritime styrkers vedkommende deployeres sådanne enheder normalt så koncentreret, at de kan yde hinanden gensidig støtte, men dog ikke mere koncentreret, end at de
ikke udgør et samlet mål.
Følgende er eksempler på princippet - Koncentration:
•
•
•
•

•

Tyskernes ulvekoppel-taktik med ubåde under 2. Verdenskrig i Atlanterhavet.
Tyske lommeslagskibes og slagskibes raids under 2. Verdenskrig.
1. Golf-krigs air-raids.
Koordineret våbenanvendelse. SSM-missiler kan affyres, således at de alle rammer målet samtidigt. Den enkelte ubåd kan lade sine affyrede torpedoer løbe ind
fra forskellige vinkler og dermed opnå tilnærmelsesvis samme virkning.
Koordinerede angreb. Ved et koordineret torpedoangreb 5 , kan de affyrende torpedomissilbåde koncentreres på samme afstand fra målet ved affyringstidspunktet. Således
præsenteres fjenden for mange ens mål på nøjagtigt samme tidspunkt, hvilket forbedrer chancerne for den enkelte enhed i engagementet.

4.6. Økonomi med kræfterne.
Dette princip vedrører anvendelse af styrkerne med fornuftig overlæg. Det primære aspekt
er logisk nok at udspare "kræfter" for herved at skabe grundlag for efterfølgende at kunne
gennemføre en koncentreret indsats i en eventuel offensiv operation. Ydermere er det et
vigtigt aspekt ikke hovedkulds at sætte sine midler over styr og ikke bringe sig i en situation, hvor man ikke har tilstrækkelige midler til at fortsætte kampen. Princippet hænger nøje
sammen med principperne om koncentration og offensiv, men det skal påpeges, at overholdelse af princippet også kan være væsentligt for fastholdelse af moralen i de væbnede
styrker. Der er også en vis sammenhæng med begrebet "sikkerhed", idet sikkerhed for
egen styrke blandt andet hænger nøje sammen med, at der stedse er et vist overskud af
kræfter.

Følgende er eksempler på princippet - Økonomi med kræfterne:
•

5
6
7

I STANAVFORLANT 6 tillades det ikke, at enhederne har lav fuel-status. For at opretholde maksimal operationsfrihed toppes gerne op (RAS 7 ) efter forbrug af 2030%.

Våbnet haves fortsat i Danmark, men er lagt i mølpose. Sverige og Norge anvender metoden.
Standing Naval Force Atlantic - NATO's stående atlanterhavsflåde.
Replenishment At Sea.
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•

•

Forsvaret af Østersøen i den kolde krig gik konceptuelt ud på at sinke Warszawapagtens fremrykning så effektivt og så længe som muligt under hensyn til udsparing af egne enheder, således at effektiv modoffensiv kunne iværksættes efter forstærkning.
Serbernes taktik med falske og godt skjulte mål under den allierede luftoffensiv i
1999 i Kosovo havde til hensigt at udspare egne landstyrkers kræfter for bedre at
kunne imødegå et decideret angreb på landjorden.

4.7. Sikkerhed.
Dette princips formål er at opnå handlefrihed for egen offensiv. Dette er dog et vidt begreb,
idet sikkerhedsaspektet har flere facetter. Primært tales om operativ sikkerhed, hvorved
forstås, at de givne planer er tilstrækkeligt dristige, uden dog at være urealistiske og med
uacceptabel stor risiko for egne tab eller måske samlet nederlag. Dette betyder ikke, at
operationerne skal være unødigt forsigtige eller decideret defensive, men - under hensyntagen til de tidligere nævnte principper - at målet ikke forpasses ved at sætte alt på et
bræt. Der må altså være tilstrækkelig teoretisk sikkerhed for operationens succes, og dette
opnås alene ved grundigt stabsarbejde, herunder sunde operative analyser.
Men et andet aspekt er netop også sikkerhed i form af kvaliteten af de oplysninger man
kan tilvejebringe om fjenden og som evt. bringes til veje af en efterretningstjeneste og som
netop skal benyttes til dette stabsarbejde. Omvendt er det et yderligere sikkerhedsaspekt,
at fjenden ikke tilsvarende kan skaffe sig oplysninger om egne muligheder og planer.
Endelig er der to logistiske sikkerhedsaspekter, hvor det første er sikkerhed for egne forsyninger, dels i form af en sikring mod fjendens afbrydelse af ens forsyningsveje, dels en
sikring af, at egen organisation er tilstrækkelig til at varetage alle de til operationen nødvendige forsyninger, herunder de forsyninger, der skal til for at vedligeholde et evt. brohoved, så man ikke nødsages til tilbagetrækning af denne årsag. Det andet aspekt er en sikring af egne basefaciliteter, og nationens eller de væbnede styrkers andre væsentlige interesser, der må sikres mod blottelse, når man skal gennemføre operationer. Da det i krig er
nødvendigt at tage velovervejede risici kræver princippet tillige, at enhver risiko er analyseret og vurderet, og at konkrete forholdsregler herfor er taget.
4.8. Fleksibilitet.
At være fleksibel betyder, at man er i stand til med smidighed at ændre forud fastlagte
planer for at kunne imødegå eller tage højde for forskellige situationer, ændrede forudsætninger og uventede hændelsesforløb. Fleksibilitet bør tillægges såvel den innovative
og måske utraditionelle tankegang under operative analyser og planlægning, men er tillige
en væsentlig faktor under den faktiske udøvelse af operationen. Jo bedre planlagt, og jo
flere realistisk mulige faktorer, der er behandlet forud for operationen, desto bedre er
grundlaget for, at man kan udvise fleksibilitet under operationen. Fleksibiliteten må ikke
forveksles med at afvente fjendens træk, hvorved det er klart, at offensiv-elementet kan gå
tabt, men måske skal man være fleksibel, når fjendens modtræk til ens egen offensiv konstateres. Man skal også være forsigtig omkring anvendelse af fleksibilitet, når operationens målsætning drøftes - her skal princippet om fastholdelse af målet stedse holdes for
øje.
For at opnå en høj grad af fleksibilitet kræves god uddannelse, organisation, disciplin og
godt stabsarbejde. Men også frem for alt, at de ledende og deres undergivne besidder den
mentale smidighed som gør, at momenter og muligheder ikke forspildes. Men fleksibilitet
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er absolut ikke nogen undskyldning for ikke at lave grundig planlægning og godt stabsarbejde. Tværtimod er disse elementer essentielle for, at succes med fleksibilitet kan opnås.
Fleksibilitet indebærer også fysisk mobilitet, altså at styrker hurtigt kan flyttes til et mere
relevant operationsområde, uden at eksempelvis logistikken ophører med at fungere. Her
ses sammenhæng med princippet om koncentration.
Fleksibilitet er altså evnen til at håndtere hurtigt skiftende situationer og at gribe chancen,
når gunstige lejligheder, herunder evt. fjendtlige svagheder, viser sig.
4.9. Administration.
Vedkommende leder, der har kommando, må som minimum på eget niveau sikre sig, at
administrative og logistiske arrangementer er organiseret på en så optimal måde, at elementerne såvel understøtter hans plan, som giver ham tilstrækkelig handlefrihed (fleksibilitet) til at kunne gennemføre denne. Derfor bør enhver administrativ organisation være enkel.
Dette omfatter, at personellets ydelser og fornødenheder er varetaget bedst muligt, at forsyninger og reservedele samt reparationsmuligheder er tilstede, at erstatningspersonel
hurtigt kan tilvejebringes, og at syge, sårede og døde behandles og evakueres så effektivt
som muligt. Det indebærer også, at juridiske aspekter såvel internt som i.h.t. krigens love
varetages korrekt og retfærdigt.
Den operative chef må drage omsorg for, at alt, som er nødvendigt for at holde sine styrker i effektiv og kampklar stand, bliver gjort. Endvidere skal de operative chefer kende de
administrative arrangementer, således at disse arrangementer kan tages med ind i overvejelserne, når chefen bygger sin operative plan op. Der er umiddelbar sammenhæng
med principperne om sikkerhed, fleksibilitet og moral.
4.10. Samarbejde.
Samarbejdsprincippet forekommer egentlig at være et mere overordnet, og mindre konkret
princip, der medtages som bindemiddel for hele komplekset af principper. Det baserer sig
på holdføreisen og viljen til at nå det optimale resultat ved en koordineret og samlet anstrengelse. Samarbejde er - som bekendt - ikke så let, som det lyder. Det kræver målbevidst arbejde, god ledelse, disciplin og god uddannelse. Det indebærer ikke nødvendigvis,
at man alt for villigt skal acceptere andres synspunkter, men snarere at have vilje og forståelse til at nå den bedste løsning. Samarbejde skal være reelt på alle niveauer og både
på tværs af faggrupper og værn samt mellem overordnede og underordnede.

Umiddelbart er det vanskeligt at pege på eksempler, hvor samarbejdet i sig selv var unikt
eller det modsatte, uden at andre faktorer i lige grad kunne trækkes frem. Men de mindre
heldige engelske operationer mod tyrkerne ved Gallipoli på Dardanellerne under den
1.Verdenskrig er lærerig. Der er eksempler på manglende engelsk samarbejde og godt
tyrkisk samarbejde. Situationen blev da også grundigt analyseret i mellemkrigstiden, og
årsagerne erkendt.
5. Teori omkring princippernes anvendelse.
Krigens ti principper kan principielt anvendes i forbindelse med al aktivitet fra NATO's strategi og helt ned til lederskab samt operationer på en mindre operativ enhed. Anvendelse
af principperne er ikke blot et akademisk emne, som er beregnet til diskussion, men et forhold, der må studeres af alle officerer som et middel til at opnå professionel dygtighed. Det
er ikke et spørgsmål om, hvor godt principperne er lært, eller hvor let de kan inddrages i
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en given drøftelse. Derimod er det væsentligt, at principperne for den enkelte officer mere
eller mindre automatisk vil indgå i hans/hendes tankegang, når operationer planlægges
eller dagligdagens beslutninger skal tages. Kunsten er at variere vægtningen rigtigt afhængigt af de skiftende forhold.
For at træffe optimale beslutninger må man fuldt ud kende og forstå principperne og have
et så fuldstændigt billede af faktorerne som muligt i den givne situation og herefter anvende sund dømmekraft på grundlag af sine erfaringer og studier.
Staben vil assistere den kommanderende ved at præsentere alle relevante faktorer i logisk
rækkefølge, hvorved den kommanderende kan træffe sine beslutninger. Denne metodik
kaldes situationsbedømmelse og doceres alle officerer på et tidligt tidspunkt i karrieren.
Ved studier af historiske situationer kan man redegøre for, hvorledes chefer handlede, og
hvorfor. På baggrund heraf kan man analysere princippernes efterlevelse, og således vurdere succes eller fejlgreb. Det kan indvendes, at mange af de historiske eksempler ikke
har praktisk værdi i dag, men det er en kendsgerning, at krigshistorien indeholder mange
illustrationer på både den rigtige og den forkerte anvendelse af principperne. Og der er ikke nogen grund til at gentage fejl, der tidligere er blevet begået, hvis dette kunne have været undgået ved at lære af historiens fejltagelser.
6. Andre doktrinære begreber.
Søkrigens mål har - uanset de hertil anvendte midler - altid været at opnå kontrol over vitale farvandsområder eller at opnå evnen til at udnytte havet henholdsvis at forhindre fjenden i dette. Den taktiske udvikling med hensyn til våben og andre midler har medført en
tydelig differentiering af metoderne for søkrigsførelse, men udviklingen har altså ikke haft
indflydelse på de foranstående mål.
Søkrigens karakter er meget forskellig alt efter det område, hvori søkrigen føres. Under
den kolde krig var der således en kraftig skelnen mellem "Blue Water Navies" og "Shallow
Water Navies", og tilsvarende "blue water operations" og "shallow water operations'"'.
"Blue Water Navies" fandt man hos de nationer, der havde interesse i og størrelse til at
fastholde denne indgangsvinkel, altså at man havde globale interesser, og derfor opererede på de "blå" oceaner. Disse lande har traditionelt været USA, England, Frankrig og Holland - og lige før Sovjetunionens opbrud også denne. Disse lande har været i stand til at
operere på alle have og kunne indsætte relevante styrker til at erobre (lokalt) søherredømme i disse områder. Andre nationer var hovedsageligt "Shallow Water Navies", som
kunne operere i nærheden af eget område eller egne baser, men som ikke besad større
oceangående krigsskibe eller de nødvendige forsyningsskibe, oversøiske baser samt organisation til at opretholde en sådan flåde. De skandinaviske lande, de fleste flåder i Mellemøsten og mange fattige, større lande var sådanne eksempler. I den også sømilitært
ideologiske forvirring omkring ophøret af den kolde krig dukkede forskellige udtryk som
"Brown Water Navies" og "Green Water Navies" op. Dette var reelt mere eller mindre udtryk for det samme som "Shallow Water Navies" og lidt en frustreret protest, idet de små
lande med mindre forsvarsbudgetter, reelt ofte kunne præstere særdeles slagkraftige Fast
Attack Craft (FAG) baserede flåder. Hvorvidt man er en søgående nation på de store have
eller kun besidder søstridskræfter til forsvar af eget søterritorium har selvfølgelig indflydelse på de moderne operationer og evnen til at deltage heri.
Siden er begreberne blevet mere eller mindre udvandede, og reelt er der tale om at alene
USA mere eller mindre ubegrænset kan operere over hele kloden. Så er der en række
lande, der har etableret en vis "blue water" kapacitet i form af mindre hangarskibe, støtteskibe og amfibieskibe, som enten i fællesskab kan gennemføre oversøiske operationer el-
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ler i det mindste kan assistere USA. I sidste instans er der så lande som Danmark, der reelt i lang tid har fokuseret på maritimt forsvar i form af små hurtigtgående og slagkraftige
enheder med primær indsats i lokalområdet. Danmark følger også tendensen fra både
Frankrig, England, Tyskland og Holland med etableringen af en egentlig oversøisk og reelt
amfibisk kapacitet i form af såvel støtteskibena af ABSALON-kl som de kommende patruljeskibe, og den samtidige udfasning af mindre torpedomissilbåde.
6.1. Littoral warfare.
Da den kolde krig sluttede, og de nye operationer i form af eksempelvis Golf-krisen i starten af 1990'erne meldte sig, forsøgte alle at definere deres nye roller og skabe nye doktriner. Et af de behov, man havde i den første Golf-operation, var at kunne gå - i forhold til
de oceangående flåders normale forhold - ganske tæt på land. Krigsførelse i de kystnære
områder blev derfor pludselig sat i fokus og blev døbt "littoral warfare". Mange lande, herunder de ovennævnte "shallow water'' nationer inklusive Danmark mente hermed at have
fundet en niche, hvor man kunne gøre gavn med egen ekspertise. I Danmark havde man
jo i hele den kolde krig netop øvet operationer i de kystnære områder.
Det er en udbredt opfattelse, at netop "littoral warfare" er den danske flådes ekspertise, og
det er uomtvisteligt, at Danmark har ekspertise i operationer i kystnære områder. Blot må
det erkendes, at vores ekspertise primært var indsat i en defensiv operationstype, altså i
kraft af en forsvarende doktrin med egne baser og støttestruktur i ryggen og navigerende i
eget og kendt farvand.
I USA ser man grænsen for littoral warfare, som det område, hvori man kan have indflydelse på kampen i et designere! kystafsnit og det bagvedliggende landområde. Den kapacitet der reelt er efterspurgt ved littoral warfare, er derfor også godt beskrevet i den amerikanske sømilitære doktrin "Forward ..... .from the sea" (bilag 2). Kort fortalt er der tale om
styrker, der efter et antal måneder på åbent hav, herunder transit og evt. forudgående blokade-operationer og NFS, kan nærme sig en fremmed kyst og gennemføre operationer i
dette område, herunder evt. egentlige amfibiske operationer. Der er altså her tale om en
ganske anden og offensiv doktrin end den, der danner baggrund for den oprindelige danske ekspertise. Det ser imidlertid ud til at doktrinen bliver førende i de fremtidige operationer, og det er givet, at Danmark ikke mindst i kraft af nye enheder og vores lange erfaring
med kystnære operationer vil kunne spille en rolle i et sådant koncept.
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KAPITEL 5
Søkrigens midler I.

1. Indledning.
Dette kapitel omhandler det grundbegreb, der hedder "søkrigens midler". Søkrigens midler
er tidligere blevet defineret som: "Personel, landetablissementer, skibe, fly og våben m.v.,
der gør det muligt at anvende havet til at føre krig". Det er altså de midler, der skal bringes
i anvendelse for at opnå søkrigens mål. Når der i almindelighed tales om "søkrigens midler'', opfattes dette udtryk ofte som en betegnelse for våben som kanoner, missiler, torpedoer, miner osv. Nogen har også forstået, at de forskellige skibstyper omfattes af begrebet. Imidlertid er "våben og skibe" alene en for snæver fortolkning af begrebet.
Det er de militære styrkers formål at opfylde et politisk fastsat mål, som i dette tilfælde er
nationens sømilitære anvendelse af havet. Derfor er det en naturlig følge, at de militære
styrker må bestå af personel, der ved hjælp af visse redskaber (midler) kan frembringe et
produkt, der er i stand til at opnå de fastlagte mål. Personellet er udfra delte synspunkt det
vigtigste af søkrigens midler, idet hverken landetablissementer, skibe, fly eller våben vil
kunne virke uden personel.
Skibe er afhængige af forsyninger i form af levnedsmidler, reservedele, personel og
brændstof (selv atomdrevne skibe/ubåde har ikke ubegrænsede mængder "brændstof').
Herudover skal skibene bygges og vedligeholdes på værfter i land, og derfor er det en forudsætning for en nation, der ønsker at anvende havet, at denne må besidde sådanne faciliteter, som kan producere og reparere samt forsyne skibe, fly og disses våben.
Skibe og maritimt anvendte fly kan alene ved deres tilstedeværelse være medvirkende til
at opnå de for anvendelsen af havet fastlagte mål. Men er dette ikke nok, må de våbensystemer, som skibene og flyene er udrustet med, være den udslagsgivende faktor for at
kunne opnå søkrigens mål.
2. Personel.
Det er en forudsætning for opnåelse af søkrigens mål, at personellet besidder den nødvendige viden samt de nødvendige færdigheder og holdninger til at løse de pålagte opgaver.
2.1. Viden.
Begrebet viden kan udtrykkes som enten kendskab til eller fortrolighed med et emne som
følge af oplysninger, sansning, sikker erkendelse eller egen iagttagelse. Som oftest opnås
viden ved enten indlæring i undervisningssituationer, ved konkrete erfaringer eller som en
kombination af begge. Med større viden udvikles forudsætninger for at kunne opstille alternativer, hvilket giver personellet større handlefrihed (se i øvrigt Kapitel 4. vedrørende
krigens 8. princip - fleksibilitet). Betydningen af konkret viden som et af søkrigens midler er
ganske enkelt, at det personel, som besidder den største eller kvalitativt bedste viden inden for et fagområde, vil have bedst baggrund for at nå de fastsatte mål. Men viden er i
bund og grund byggesten, hvor anvendelsen af den konkrete viden bliver udslagsgivende.
Den afgørende egenskab i forbindelse hermed er den enkeltes evne til at tage beslutnin-
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ger og handle på det foreliggende grundlag, uanset at man måtte mene, at dette ikke i alle
tilfælde er konkret nok.
Viden er generelt væsentlig for alle, men handlefriheden og handlekraften er særligt relevant for personel med ledelsesansvar, altså befalingsmænd og officerer, og jo højere placeret jo vigtigere.
2.2. Færdigheder.
Begrebet færdigheder kan udtrykkes som en ved øvelse opnået rutinemæssig dygtighed
af konkret manuel eller mekanisk art. Et højt færdighedsniveau kan kompensere for en
eventuel underlegenhed på det tekniske plan og til en vis grad måske også på det videnmæssige plan. Betydningen af gode færdigheder som et af søkrigens midler er, at såfremt
de stridende parter i en given situation er ligestillede ved alle faktorer, kan et højt færdighedsniveau gøre forskellen for udfaldet og derfor give den største mulighed for at opnå det
for søkrigen fastsatte mål. Betydningen af færdigheds-niveauet er størst inden for den
menige del af personellet samt hos de unge befalingsmænd.
2.3. Holdninger.
Holdninger kan udtrykkes som et positivt engagement i målene for virksomhed og tilslutning til anerkendte veje og metoder for at nå til målene. Tilegnelse af holdninger sker ved,
at der stedse demonstreres normer, der er nødvendige eller ønskelige, og samtidig forholdes, hvilke andre normer, der er uheldige og derfor uønskede. Personellets holdninger eller normer er en meget essentiel del af krigens midler. Holdninger er et fælles ord for moral, disciplin og lydighed. Disciplin og lydighed er begge væsentlige bestanddele af krigens
10. princip - samarbejde.
• Moral.
For alt personel gælder, at opnåelse af god moral er essentiel. Moralen sikrer soldaters
tillid til ledelse, kolleger og materiel, og giver derfor mulighed for, at man koncentrerer
sig optimalt om opgaven 0f. krigens 2. princip, moral). Det vurderes, at en af de væsentligste forudsætninger for succesfuld! gennemførte operationer er det involverede
personels moral.
• Disciplin.
En anden normdannende faktor er disciplinen. Ved disciplin forestås den accept og indordning under regler, normer og krav, som forlanges. Indordningen er ikke et mål i sig
selv, men har betydning som en forudsætning for flere menneskers samarbejde om at
løse fælles opgaver.
• Lydighed.
Hvor disciplinen gælder indordningen under regler, normer og krav, er lydigheden en
indordning under personer. Lydigheden er derfor en norm for samarbejde mellem foresat og undergivne. Lydighed bør dog ikke have karakter af blind loyalitet og mangel på
kommunikation. Der må være loyalitet både opadtil og nedadtil. Lederen må arbejde for
at etablere en gensidig tillid, således at hans ordrer følges til fulde, og omvendt kan være sikker på at hans loyale medarbejdere vil rådgive, såfremt en ordre ikke er hensigtsmæssig. Dette betyder ikke, at en ordre skal diskuteres, men det betyder heller ikke, at
chefen i alle situationer har og skal have ret.
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2.4. Værdinormer.
Uanset om operationer foregår under krig eller blot er daglige øvelsesrutiner er det nødvendigt, at personellet er bibragt en overensstemmelse i opfattelse og løsningen af problemer ved et sæt fælles værdiorienterede normer. Det militære forsvar består således af
individer, og militærets indsats er lig med disse individers indsats. Ligesom i det øvrige
samfund må forsvaret for at fremstå effektivt bygge på fælles anskuelser og symbolisere
sin sammenhæng i fælles principper. Gør det ikke det, bliver det lammet, ude af stand til at
handle, ude af stand til at overleve og opnå sine ansattes maksimale anstrengelse og indsats.
En fælles værdiorientering i form af fælles principper er for søværnet og de øvrige danske
værn bl.a. nedlagt i krigens ti principper. Er principperne blevet indarbejdet som holdninger, er der derved skabt mulighed for, at målorienteret søkrigsledelse kan blive effektiv.
Viden, færdigheder og holdninger gives personellet gennem uddannelse og den daglige
tjeneste. Den gode uddannelse og den rigtige daglige tjeneste er derfor lige så vigtige midler for søkrigen, som det at have de bedste skibe og våben.
3. Landetablissementer.
For at kunne nå søkrigens mål er det nødvendigt for den nation, der ønsker at anvende
havet, at besidde landetablissementer, der kan tilvejebringe de nødvendige forudsætninger for, at skibe, fly og våben kan produceres, distribueres og virke operativt. Herunder er
det en forudsætning, at personellet kan uddannes. Landetablissementer opdeles efter deres funktioner, og kan således være såvel operative som administrative etablissementer.
En skarp opdeling er ikke altid mulig, men af praktiske årsager er operative landetablissementer her defineret som etablissementer, der aktivt eller planlægningsmæssigt deltager i
kamphandlinger, forsyning, angreb, forsvar, øvelser eller generelt operationer, der omfatter styrkers bevægelse i rum og hvis formål det er, at opnå et givet operativt mål. De administrative landetablissementer kan defineres som værende de etablissementer, der ikke
direkte er tænkt involveret i kamphandlinger, men forvalter den højere logistik, herunder
personel, materiel, forplejning og skoler. Af praktiske årsager opdeles landetablissementer
her i operative hovedkvarterer, administrative hovedkvarterer, baser, kystdefensionsanlæg
og varslingsanlæg.
3.1. De operative hovedkvarterer.
Man må holde sig for øje, at i langt de fleste tilfælde gennemføres der ikke maritime operationer ledet fra land, der er dog visse undtagelser 1 . Normalt er det opgaven for et maritimt
hovedkvarter på det operative niveau at varetage den overordnede planlægning for operationer, operative koncepter, træning og øvelsesvirksomhed. Herunder hører prioritering af
økonomi, styrker og personel samt sammensætning og deployering af en relevant styrke
(eksempelvis en Task Group) til et bestemt formål, hvilket kan være såvel en øvelse, som
en faktuel operation. For at kunne planlægge og lede maritime operationer har det altid
været vigtigt for den kommanderende at være placeret således, at han kan få maksimum
information om både fjendens og egne styrker. Gennemførelse af den givne operation uddelegeres derfor normalt til en lokal chef (Commander Task Group), der eventuelt samtidigt er skibschef eller eskadrechef. Det vil dog være normalt, at det operative hovedkvarter
følger operationerne og udviklingen og uopholdeligt holdes informeret, hvorfor der som re1

Bemærk, at vi her bevæger os på det operative niveau. Maritime dele af en CJTF-operation vil eksempelvis kunne styres fra et landbaseret CJTF-hovedkvarter.
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gel altid vil være et vist omfang af kommunikationsudstyr, efterretningsudstyr og et udstyret operationsrum (C31, Command, Control, Communications & Intelligence).
Søværnets operative Kommando (SOK) er inden for det rent nationale forsvar et sådant
hovedkvarter. SOK er speciel, idet der i regi af SOK rent faktisk tillige foregår kontinuert
C2 (Command & Control) - af enheder i de danske farvande. Det er den operationstype,
der hedder "farvandsovervågning" (Se også kapitel 9. overvågningsoperationer). I umiddelbar forbindelse hermed gennemføres eksempelvis SAR-operationer, miljø-operationer,
suverænitetshåndhævelsesoperationer og fiskeriinspektionsoperationer. Mindre hovedkvarterer for lokalområder kan findes, men dog normalt kun i forbindelse med farvandsovervågning eller lignende. Sådanne hovedkvarterer kan yderligere have underlagte sejlende enheder, kystdefensionsanlæg, radaranlæg og udkigsstationer mv. I Danmark ses
vores marinedistrikter (MAD), som er Kattegats Marinedistrikt (KGM) og Bornholms Marinedistrikt (BHM). Marinedistrikterne refererer til SOK, der normalt har uddelegeret farvandsovervågningen hertil.
Logistik og drift er også operative begreber, og enheder til søs kan ikke virke uden forsyninger. Materielkommandoer har i logistisk og driftsmæssig forstand således oftest afdelinger, der virker operativt. I nogle tilfælde uddelegeres dette til underafdelinger (i Danmark
er det flådestationerne), der varetager genforsyning af skibe med POL-produkter (Pottable
Water, Oil, Lubrication) og reservedele.

3.2. Administrative hovedkvarterer.
Ikke operative hovedkvarterer omfatter primært administrative stabe, som forvalter personel, varetager økonomi, planlægger uddannelse, planlægger fremtidigt materiel og arrangerer forplejning. Endvidere de militære virksomheder, herunder skoler, der er leverandører via de administrative stabe til operative enheder. Således er store dele af SOK og SMK
(Søværnets Materielkommando) administrative hovedkvarterer. Andre administrative hovedkvarterer i Danmark er eksempelvis Taktik- og Våbeninspektøren og Teknikinspektøren.
3.3. Baser.
Baser kan være permanente eller mobile. De permanente baser er eksempelvis flådestationer eller marinestationer. De mobile baser kan være mobile til lands eller mobile i form af
et skib, og de kan være såvel taktisk-operative baser som logistiske baser. Et væsentlig
krav til en mobil base er, at den til enhver tid kan være på det sted, hvor dens faciliteter
skal anvendes af de opererende styrker. Kravene til selvforsvar er generelt mindre end for
de permanente basers vedkommende, idet mobile basers placering ikke på forhånd er
kendt af fjenden. Bliver den mobile bases placering opdaget, kan den hurtigt flyttes, hvilket
er en væsentlig del af basens overlevelsesevne. Da den mobile bases position helst skal
forblive ukendt for fjenden, er det væsentligste forsvarsmiddel luftforsvar med fly, da disse
ikke røber basens placering samt med lette luftforsvars-missiler (evt. håndholdte). Basen
vil normalt ikke operere tæt ved kampzonen på land, hvorfor et begrænset nærforsvar af
basen vil være tilstrækkeligt.
3.3.1. Flådestationer.
De væsentligste permanente baser er flådestationer og omfatter ud over et evt. lokalhovedkvarter, som regel havneanlæg, værftsanlæg, våbenværksteder, mandskabsreserver,
forsyningsmagasiner, transportorganisation, undervisningsfaciliteter, hospital eller infirmeri, m.m. Flådestationer bør kunne sikres mod angreb fra søen og fra luften ved hjælp af
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kystdefensionsanlæg, antiluftskyts og -missiler, luftforsvar med fly, minespærringer, øvrige
afspærringer, patruljefartøjer m.m. Endvidere må de kunne forsvares mod angreb fra
landsiden. Det er ikke hensigten, at egne sejlende enheder skal afsættes til flådestationens selvforsvar.
3.3.2. De taktisk-operative mobile baser på land.
Mobile landbaserede baser kan være taktisk-operative. Et dansk eksempel herpå er MOBA (Den MObile BAse), der oprindelig blev oprettet som en logistisk base, og senere blev
en taktisk-operativ base for torpedomissilbåde, og samtidig CTG 2 kommandoplatform for
en eskadre-chef. MOBA blev nedlagt som et led i besparelsesbestræbelser medio 2003.
MOBA's operative koncept var at operere med radar, medens sejlende enheder (primært
torpedomissilbåde) kunne være "silent 3 ". Basen var udstyret med kommunikationsudstyr,
der i omfang svarede til et større skib som eksempelvis en fregat. Endvidere kunne MOBA
operere med indtil flere helikoptere, stationeret ved basen som organiske fly 4 til eksempelvis billedopklaring for styrken. Endelig fungerede MOBA ofte som en "luftcelle", der på skibenes vegne kommunikerede med egne offensive fly, primært i TASMO-rolle til gennemførelse af angreb mod fjendtlige skibe. Andre lande har forskellige versioner af mobile taktisk-operative baser. Eksempelvis har Norge et noget anderledes koncept, der er mindre,
men til gengæld også mere mobilt og diskret.
3.3.3. De logistiske mobile baser på land.
Mobile landbaserede baser kan være logistiske. Et dansk eksempel herpå er den MObile
LOGistik Afdeling - MLOG, som oprindeligt udgjorde den logistiske del af MOBA, men som
siden blev udskilt og som i vidt omfang står for vedligeholdelsesopgaverne omkring
STANDARD FLEX enhederne. MLOG er fuldt mobil, idet værkstedsfaciliteterne er containeriserede, og de rykker ud, når der er øvelser, operationer eller andet behov for støtte i
form af forsyninger og reparationer. MLOG har tankbiler til fuel og samler personelmæssigt
søværnets bredeste mekanisk/elektroniske kapaciteter. Andre nationer har også logistiske
mobile koncepter.
3.3.4. Baser til søs.
Selvom de ikke er landetablissementer, skal det også kort nævnes, at der findes taktiskoperative mobile baser til søs, nemlig enhver form for kommandoskib, uanset størrelse.
Endvidere findes der logistiske mobile baser til søs i form af logistiske støtte- og forsyningsskibe. Traditionelt har man anvendt kombinerede støtte og kommandoskibe omkring
deployeringer af såvel torpedobåde som ubåde.
3.4. Kystdefensionsanlæg.
Permanente kystdefensionsanlæg kaldes normalt forter eller kystbatterier. Deres opgave
er at udgøre en potentiel trussel mod en aggressor, der forsøger at trænge ind i et givent
farvandsområde med henblik på gennemsejling, invasion eller simpelthen for at tilegne sig
søherredømmet med henblik på andre operationer. Kystdefensionsanlæg kan medvirke i
kampen om vitale farvandsområder, hvilket har relevans for kyststater, der umiddelbart
kan have en potentiel trusselssituation, eller hvis adgangsveje har strategisk interesse for
også andre nationer. De danske stræder (Øresund, Storebælt og Lillebælt) har eksempel2

3
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CTG - Commander Task Group. Se kapitel 9 vedrørende kamporganisation.
Ikke transmitterer på radio eller radar.
Organic air, er udtrykket for de fly, der tilhører en given enhed, eksempelvis en helikopter på en fregat.
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vis stor betydning som adgangsvej for mange østersønationer og også Gibraltar-strædet
er et knudepunkt, hvor man med fordel kan kontrollere megen trafik. Norge har som et andet eksempel meget dybe fjorde, der grundet lav befolkningstæthed kan anvendes til skjulte landsætninger.
I disse og lignende situationer kan en eller anden form for kystdefension være relevant.
Ligeledes kan man have særlig interesse for bevogtning af et område, hvor forstærkningsstyrker forventes at ankomme. Kystdefensionens våben har traditionelt været artilleri, men
i Norge har man eksempelvis tillige anvendt torpedoer fra landetablissementer, medens
Sverige i nogen grad anvender kontrollerede miner. Landbaserede antiskibsmissiler
(SSM) hører også til i denne kategori. De tilhørende sensorer er radar eller undervandslytteinstallationer.
Våbenudviklingen siden 1. Verdenskrig, ikke mindst rækkevidden, har gjort permanente
kystdefensionsanlæg mindre betydende. Afslutningen af den kolde krig, og det herefter
reducerede lokale trusselsniveau har også betydet udfasning af de fleste danske kystdefensionsenheder. Fighter-bomber fly og hurtige deployerbare enheder anses nu for mere
velegnede til at løse pågældende opgaver.

3.5. Varslingsanlæg.
Principielt opdeles varslings- eller sporingsanlæg i tre kategorier:
Undervands-, overflade- og luftvarslingsanlæg.
Permanente varslings- og sporingsanlæg er normalt en del af et nationalt territorialt forsvar
og vil i fredstid eller i en spændingsperiode forsyne hovedkvartererne med de bedst mulige oplysninger med henblik på at skabe et operativt billede af, hvem der er placeret hvor,
hvornår.
De væsentligste oplysningskilder er radar, radarpejle- og radiopejleudstyr (ELINT), radiomodtageudstyr (COMINT), visuel varsling og elektro-optisk udstyr. Såvel overflade- som
luftvarslingsradarer er oftest placeret kystnært, som eksempelvis kystradarstationer. Elektroniske opklaringsmidler behøver ikke nødvendigvis at være placeret samme sted. AEWfly5 er et af de vigtigste luftvarslingsmidler, men det er naturligvis ikke en fast installation.
Undervandsanlæg anvender eksempelvis undervandskabler, der måler ændringer i det
magnetiske felt, aktive sonarer og endelig hydrofonen, der ved passiv lytning registrerer
forbisejlinger. Undervandsanlæg kan både være placeret kystnært, i stræder eller måske
på havbunden på åbent hav. Undervandsinstallationerne kan overvåge bevægelser fra
såvel overfladeskibe som undervandsbåde.
Ved eventuelle krigshandlinger må man forvente, at de faste installationer er kompromitterede og hurtigt vil blive angrebet af fjenden, ikke mindst på grund af en udsat placering i
retning af den forventede trussel. En af truslerne mod radarinstallationer er ARM (Anli Radiation Missiles), der er anvendt i vidt omfang i de moderne konflikter, demonstreret i såvel
Golfkrigen i 1991 som i Jugoslavien i 1999-2000. I krigstid kan det altså generelt ikke forventes, at man har installationerne til rådighed, hvorfor man typisk i stedet vil anvende andre midler, som RECCE-fly, helikoptere, UAV, mobile radarer, samt egne skibes midler og
måske andre værns midler, der kan anvendes joint.

4. Skibe.
Af hensyn til omfang af de enkelte kapitler er "Søkrigens midler - Skibe og maritimt anvendte fly" beskrevet særskilt i kapitel 6.
5

Aiborne Early Warning. Se kapitel 6. pkt 5.1.

Kapitel 5 - side 6

3. udgave, december 2004

5. Marineinfanteri.
Marineinfanteriet er soldater, der er specialiserede i at gennemføre den del af den amfibiske operation, der omfatter selve landsætningen samt erobringen af det første landområde
- brohovedet. Da der reelt er tale om erobring af et landområde, er det ofte naturligt at
sammenligne marineinfanteriet med hærstyrker, og der er dog også lighedspunkter, i eksempelvis anvendelse af håndvåben m.v. Men som ordet infanteri også antyder, er der tale om i forhold til hærstyrker let bevæbnede og meget mobile enheder, der ikke medbringer tungt artilleri og kampvogne, og som på visse områder kan sammenlignes med specialstyrker. De ilandsættes oftest med amfibiefartøjer og helikoptere på en fjendtlig kyst.
Den amfibiske operation er ~anske kompleks 6 og egentlig direkte sammenhængende med
begrebet "Joint Operations ", idet såvel landstyrker som luftstyrker og maritime enheder
indgår heri. Men selvom eksempelvis det amerikanske Marine Corps har stort set alle midlerne selv, er det som oftest en reel joint operation med deltagelse af såvel flyvevåbnet
som flåden. Hæren vil også hurtigt blive involveret, idet det er kendetegnende for en amfibisk operation, at den i de fleste tilfælde skal følges op med hærstyrker for at fastholde og
udvide brohovedet. Marineinfanteriets evne hertil er begrænset grundet udholdenhed og
materiel. Marines er ofte udsat for særdeles intens træning, herunder ikke mindst moralsk,
idet det kræver en ganske særlig mental styrke at gå i land på en fjendtlig åben strand under beskydning. De optræder generelt særdeles velmotiverede og professionelle og deres
høje moral, hårde træning og motivationen kommer ofte til udtryk ved en stoisk ro, udstråling og selvsikkerhed. Dette misforstås af udenforstående ofte som værende en form for
"hjernevask", men dette er absolut ikke tilfældet. Da operationerne tager udgangspunkt fra
søsiden, er marineinfanteri ofte tilknyttet flådens struktur, som det er tilfældet med Royal
Marines (det engelske marineinfanteri), Royal Dutch Marines og U.S. Marine Corps.
6. Søkrigens våben - forudsætninger for våbenanvendelse.
Før man kan bringe søkrigens våben i anvendelse, er der en hel række forudsætninger,
der mere eller mindre skal bringes i opfyldelse for at gennemføre succesfulde engagementer:
•
•
•
•

•

•

6

7

Teknik - Et højt teknisk stade - også for de anvendte våbensystemer - sikrer den størst
mulige kampevne.
Efterretninger - Der skal så tidligt som muligt kunne fremskaffes de bedst mulige oplysninger om fjendens samlede optræden.
Logistik - Forsyning og genforsyning af enhver art sikrer kontinuitet i operationerne.
Navigation - Våbnene skal kunne føres frem til operationsområdet og ind i operationen/engagementet på den taktisk mest hensigtsmæssige måde og med den fornødne
sikkerhed.
Kommunikation - Der skal kunne opretholdes forbindelse mellem de enheder (fra alle
værn), der samarbejder i den givne operation. Endvidere skal overordnede myndigheder i land være i kontakt med enhederne til søs for at kunne udstede direktiver og modtage rapporteringer.
Kampinformation - Der skal så tidligt som muligt kunne præsenteres det bedst mulige
samlede billede over den lokale situation for OTC (Officer in Tactical Command), således at denne kan disponere de til operationen tildelte midler.
Se kapitel 9. Pkt. 9. Amfibiske operationer.
Se kapitel 1. Pkt. 8. vedrørende "joint".
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•

Våben-taktisk vurdering - De til rådighed værende våben skal disponeres, således
at maksimal effekt opnås.

En del af disse forudsætninger hænger nøje sammen med argumentation omkring krigens 10 principper.
6.1. Teknik.
Når operative enheder - eksempelvis skibe - skal løse taktiske opgaver optimalt, er det
en forudsætning, at enheden har et højt beredskab inden for det tekniske område, således at enhederne bevarer den størst mulige kampevne.

Det tekniske område omfatter primært:
•
•
•
•
•
•

Skibsskroget.
Fremdrivnings- og hjælpemaskineri.
Havari- og ABC-tjeneste (ABCD).
Elektro- og elektroniksystemer med el-produktion og servesystemer (herunder også
til våbensystemer).
Våbensystemer
Sanitetstjeneste.

I beredskabet indgår vedligeholdelse og reparation af materiellet, hvilket kan foretages
af enhedens egen besætning eller med assistance fra flådestationer, mobile baser eller
støtteskibe. Under udøvelse af taktiske operationer er det havaritjenesten, der skal
træffe de nødvendige foranstaltninger mod skaderne efter fjendtlige våben, herunder
skader på såvel materiel som på personel.
6.2. Efterretningstjeneste.
Det er særdeles vigtigt for krigsførelsen, at der til stadighed fremskaffes så mange og så
pålidelige efterretninger om fjendens styrker, metoder og hensigter m.m. som muligt. Egne
dispositioner vil i stor udstrækning afhænge af sådanne efterretninger. Efterretninger kan
indhentes på mange forskellige måder. Efterretningstjenester varetager den mere strategiske indhentning og bearbejdning ved såvel lokale ressourcer (HUMINT), som opfangelse
af signaler (SIGINT) og anvendelse af satellit og luftfotografering samt analyser af almindeligt tilgængelige oplysninger. Også skibe, eksempelvis ubåde, kan indgå i indsamlingen
af data. Ubåden, hvis største taktiske fordel er skjult optræden, er en oplagt platform for de
fleste former for indhentning. Overfladeenheder og helikoptere er ligeledes anvendelige,
men indsamling af data vil sjældent kunne pågå uopdaget af modstanderen.
Forud for specifikke operationer kan efterretningsønskerne koncentreres omkring et givet
interessant område på foranledning af operationens beordrende myndighed. Der kan så
trækkes på såvel informationer fra efterretningstjenester som på styrkens egen efterretningsorganisation. Efterretninger indhentes her af såvel RECCE-fly som ved elektronisk
indhentning og fremskudte radarstationer, kystudkigge m.v. Efterretningstjeneste bør ikke
forveksles med den mere taktisk betonede kampinformation.
6.3. Logistik.
Når operative enheder - eksempelvis skibe - skal løse taktiske opgaver optimalt, er det
en forudsætning, at forsyning, genforsyning og andre logistikmæssige foranstaltninger
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finder sted i takt med den taktiske udvikling, således at enhederne bevarer den størst
mulige kampevne.
Logistikken omfatter især områderne:
• Reparation og vedligeholdelsestjeneste.
• Personelerstatning.
• Kampmidler.
• Drivmidler (brændstof).
• Proviant og drikkevand. Beklædning,
• Velfærdsforanstaltninger.
Den logistiske støtte ydes på enhedens egen begæring fra flådestationer, mobile baser, forsyningsskibe og støtteskibe. I hver enhed anlægges beholdningsregnskaber for
forvaltede forsyningsgenstande, således at man centralt ombord stedse har overblik
over enhedens ombordværende logistiske kapacitet.
6.4. Navigation.
For at kunne gennemføre sømilitære operationer er det nødvendigt, at våbnene båret af
skibe og maritimt anvendte fly kan føres frem til operationsområdet og ind i operationen/engagementet på den taktisk mest hensigtsmæssige måde og med den fornødne sikkerhed. Dette gælder ikke mindst for operationer med minestrygere og minehuntere, samt
for sejlads gennem minestrøgne ruter i minetrue! farvand. Navigationen er ikke blot et
spørgsmål om positionering, pladsbestemmelse og det at bringe et skib fra en position til
en anden. Måden dette gøres på - eksempelvis anvendelse af elektroniske navigationsmidler eller valg af kurs og fart - kan medføre afsløring over for fjenden og dermed hele
operationens fiasko. Endvidere kan navigationen under eksempelvis et missil-, kanon- eller torpedoangreb eller under "harassment" betyde forskellen mellem succes og fiasko. Ikke blot er nøjagtig positionsbestemmelse en forudsætning for nøjagtig og koordineret våbenaflevering med sømålsmissiler og Land Attack missiler, men også i forbindelse med
anvendelse af artilleri mod landmål er dette af stor vigtighed. Ved billedopbygning, herunder erkendelse af ven eller fjende, er nøjagtig positionsbestemmelse også en forudsætning for samarbejde mellem egne enheder, såvel skibe som fly og ikke mindst for at undgå
beskydning af egne enheder. Når et fremskudt skib (PICKET) eller en helikopter videregiver en position på fjenden, evt. relativt til ens egen position, vil rapporteringen altså ikke
være bedre end ens egen positionsbestemmelse. Sådan overførsel af måldata som ESMpejlinger, radarmål eller visuelle observationer mellem fly/helikoptere og skibe kaldes også
for "Over The Horizon Targeting"("OTHT"), uanset om dette gøres pr. voice (radio) eller
link.

Navigationen udføres på baggrund af oplysninger tilvejebragt med aktive eller passive
midler i enheden. Såvel de aktive som de passive midler kan være afhængig af oplysninger, der formidles eller dannes af eksterne faciliteter, som f.eks. landradarstationer, radiopejlestationer, satellitter, faste afmærkninger samt fyr.
Visse af disse eksterne faciliteter kan ikke forventes at være tilstede under alle forhold,
herunder i krigstid. Da nutidens operationer som oftest foregår i et krisestyringsmiljø, er
dette dog sjældent et problem
Da aktive navigationsmidler - f.eks. radar - transmitterer elektronisk energi ud af enheden,
kan disse spores og pejles af fjendtligt lytteudstyr (ESM). Dette er ikke taktisk ønskeligt,
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hvorfor anvendelse af passive navigationsmetoder trænes og så vidt muligt forudsættes
anvendt under optakt til og i egentlige krigsmæssige operationer.
De passive hjælpemidler og metoder er:
• Gyrokompas til kursbestemmelse og pejlingsformål.
• Elektriske logge til måling af fart og distance (kan også være aktivt).
• Måleinstrumenter til terrestriske og/eller astronomiske stedbestemmelse.
• Pejling af fyr- og farvandsafmærkninger.
• Radio-pejlefyr til pladsbestemmelse.
• Satellitsystemer til pladsbestemmelse.
• Infrarødt udstyr eksempelvis kamera.
• Inertinavigationssystemer til pladsbestemmelse.
De aktive, interne hjælpemidler og metoder er:
• Ekkolod og ekkografer til måling af farvandsdybder.
• Radar til direkte pladsbestemmelse samt til antikollisionsberegning mellem skibe indbyrdes.
• Dobbler-systemer til afstandsmåling.
• Laserafstandsmåler.

6.5. Kommunikation.
For at kunne gennemføre sømilitære operationer er det nødvendigt, at der opretholdes
forbindelse mellem de enheder (fra alle værn), der samarbejder i den givne operation.
Endvidere skal overordnede myndigheder i land være i kontakt med enhederne til søs for
at kunne udstede direktiver og modtage rapporteringer. En sådan kommunikation kan foregå ved hjælp af optiske signalmidler eller via radiosignaler, herunder radiosignaler via
satellit. Endvidere kan myndigheder i land indbyrdes kommunikere via kabellinier, hvad
enten disse er af traditionel form eller af lysledertype.
6.5.1. Optiske signalmidler.
Optiske signalmidler anvendes til at skabe forbindelser mellem enheder inden for synsvidde og er særligt vigtige, når der er restriktioner på anvendelsen af radiosignalmidlerne
(radio silence) på grund af fjendens mulighed for at kunne pejle eller blot opfange elektroniske udsendelser. De optiske signalmidler omfatter:
• Blinksignalering med signallampe.
• Flagsignalering med signalflag fra flagfald.
• Håndflag (semaphore) 8 .
6.5.2. Radiosignalmidler.
Radiosignalmidlerne anvendes til kommunikation mellem såvel myndigheder i land som
mellem skibe og skibe, skibe og fly, skibe og land samt fly og fly. Signalmidlerne omfatter sendere og modtagere beregnet til udsendelse henholdsvis modtagelse af radiosignaler eller radiobølger. Kommunikationen kan foregå ved hjælp af telegrafi, telefoni
(voice), fjernskriver eller datalink. Hvoraf telegrafi stort set betragtes som forældet 9 • For
at hindre fjenden adgang til at opfange klassificerede oplysninger udsendt over radio8
9

Semaphore anvendes ikke meget mere, men visse nationer anvender dog fortsat dette håndflagssystem i forbindelse med RAS.
Telegrafi anvendes fortsat af enkelte nationer, men langt de fleste steder undervises ikke længere på "nøgle".
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nettet bliver disse oftest kryptograferet. Der har altid skullet findes en balance mellem
rækkevidde og kvalitet, hvor rækkevidden principielt opnås med kommunikation i HFbåndet, medens kvalitet og dermed sikker kryptering oftest har måttet findes i UHF området, der til gengæld var begrænset af rækkevidden.

6.5.3. Satellitkommunikation.
Radiokommunikationen i forskellige former har gennemgået en forrygende teknologisk udvikling, herunder ikke mindst vedrørende den variant, der foregår via satellitter. Satellitkommunikation bliver mere og mere udbredt, ikke mindst i kraft af det voksende netværk af civile kommunikationssatellitter. Tidligere var satellitkommunikation forbeholdt
kommunikation mellem landbaserede hovedkvarterer og skibe til søs.
Den 6.5.2. nævnte problematik omkring rækkevidde blev fra midt i 1980'erne afhjulpet ved
bl.a. at gøre UHF-forbindelser satellitbaserede, hvorved man opnåede såvel rækkevidde
som kvalitet og sikkerhed også internt i maritime styrker. Den teknologiske udvikling har
dog medført nye begrænsninger, idet UHF båndet ikke har evnen til at håndtere webbaserede systemer eller overføre filer. USA, UK og Holland er på vej mod EHF båndet,
mens Frankrig og Spanien baserer sig på SHF (Syracuse satellitten/Hispasat). Det er ligeledes et problem, at NATO IV satellitsystemet ikke som planlagt udskiftes i 2007, hvorfor
man må basere sig på kanaler i nationale satellitter med deraf påførte restriktioner.
Under Falklandskrigen i 1982 var satellitkommunikation egentlig ikke nyt, men det var
eet af de første tilfælde, hvor midlet blev bragt i anvendelse under en større væbnet
konflikt. Ordrer kunne således sendes direkte fra "Whitehall"-hovedkvarteret i England
til styrkerne ved Falklandsøerne. Bl.a. ordren om at torpedere den argentinske krydser
"Belgrano" kom via satellit til de britiske styrker (ubåden) ved øerne efter hurtig politisk
godkendelse. Siden er brugen af satellitter som bekendt blevet langt mere omsiggribende.

6.6. Kampinformation.
Formålet med kampinformationstjenesten er at registrere, behandle og filtrere de mange modtagne informationer fra egne radarer og øvrige sensorer, fra andre skibe, operative baser og fly, samt fra hovedkvarterer og kommunikationscentre på en overskuelig
måde, således at der skabes og videregives et til stadighed ajourført billede af den taktiske situation. Dette billede danner således grundlaget for OTCs (Officer in Tactical
Command) og/eller skibschefens situationsbedømmelse, beslutning og ordregivning
samt tjener i skibe desuden til at fremskaffe måldata for anvendelse af våbnene. Dette
billede hedder eksempelvis på overfladen Recognised Surface Picture (RSP) og i luften
Recognised Air Picture (RAP).
Der vil som oftest skulle behandles et så stort antal taktiske informationer af forskellig art,
at disse er umulige at håndtere uden bearbejdelse og filtrering med dataudstyr. I kampinformation anvendes taktiske data systemer, der alt efter omfang også kaldes C2
(Command & Control), C3 (Command, Control & Communications), eller C4I (Command, Control, Communications, Camputing & Intelligence). Følgende interne sensorer
kan give informationer til et taktisk data system:
•
•
•
•

Luftvarslingsradar.
Overfladevarslingsradar.
Navigationsradar.
Våbenstyringsradarer.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktiv sonar/ passiv sonar.
Navigationssonar
ESM (pejling af fjendtlige elektromagnetiske udsendelser).
Sonarvarsler/pejler
Ekkolod.
Egne våbensystemers status.
Vind og vejr informationer.
Skibstekniske data om eget maskineri, lukningstilstande osv.
Optiske signalmidler.
Optisk udkig.
Skibets kurs, fart, rulning, duvning, pitch.
Radiolink fra andre enheder, og dermed adgang til disse enheders informationer.

Registrering, bearbejdelse og filtrering af de indkomne informationer finder sted i skibets operationsrum. Alle data bliver præsenteret på dataskærme og toter (evt. elektroniske) via en central computer eller et system af computere. Herved er der mulighed
for, at forskellige pladser/funktioner i operationsrummet kan få de data som pågældende operatør behøver, f.eks. luftplotte!, overfladeplotte!, ESM-konsollen, undervandsplotte!, våbensektionerne osv.
Kampinformationstjenestens organisation og omfang afhænger naturligvis af skibets
størrelse, udstyr og opgaver. Imidlertid har bevæbningen af selv små fartøjer med
langtrækkende missilsystemer som HARPOON eller med antiluftmissilsystemer som
SEASPARROW fordret, at også mindre FAC må have et moderne computerbaseret informationssystem (C3) for at opnå fuld udnyttelse af våbensystemerne.
6.7. Våben-taktisk vurdering.
De til rådighed værende våben skal disponeres, således at maksimal effekt opnås. På
baggrund af det tekniske og logistiske beredskab, efterretningstjenestens oplysninger,
de navigatoriske muligheder og de kampinformationsmæssige oplysninger - samt de
våbenmæssige muligheder og begrænsninger - vurderer OTC og/eller skibschefen,
hvorledes den taktiske situation skal gribes an og disponerer sine enheder og våbenanvendelsen herefter.
7. Søkrigens våben.
Søkrigens mål er tidligere beskrevet som: "At nægte fjenden brugen af havet for selv at
udnytte det til eget formål". Skibe og maritimt anvendte fly kan også som tidligere omtalt alene ved deres tilstedeværelse være medvirkende til at opnå de for anvendelsen
af det givne havområde fastlagte mål. Men er tilstedeværelse ikke nok, må de våbensystemer, som skibene og flyene er udstyret med, være den udslagsgivende faktor, der
kan sikre opnåelse af søkrigens mål.
Et våbensystem består principielt af kombinationen af ildledelsesanlæg, affyringsanordning og ammunition. I videste forstand kan dette anvendes på alle våbensystemer. Eksempelvis er "pjecen" artilleriets affyringsanordning, og missilet selv er missilsystemets
ammunition. Nogle er af den overbevisning, at enheden/platformen (skib, fly, landetablissement) med personel og materiel tillige er en del af våbensystemet.
Søkrigens våbensystemer kan opdeles på mange forskellige måder. I det følgende er
anvendt en opdeling, der tager udgangspunkt i våbensystemets træffepunkt i den
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fjendtlige enhed. Der skelnes således mellem våbensystemer med træffepunkt over
havoverfladen og våbensystemer med træffepunkt under havoverfladen. I det efterfølgende er betegnelsen "ammunition" anvendt om den del af våbensystemet, der indeholder sprængladningen, mens betegnelsen "affyringsanordning" er anvendt som den
del af våbensystemet, som anvendes til at sende våbnet (ammunitionen) af sted mod
den fjendtlige enhed. Gennemgangen af søkrigens våben gør på ingen måde krav på at
blive betegnet som værende komplet, men beskriver de vigtigste karakteristika inden for
søkrigens våbensystemer, der således må behandles detaljeret senere i uddannelsen.
7.1. Søkrigens Våben -Træffepunkt over havoverfladen.
Følgende våbentyper har som udgangspunkt træffepunkt over havoverfladen:

•
•
•
•

Artilleri.
Missiler.
Bomber og "Smart Weapons".
Elektroniske våben.

7 .1.1. Artilleri.
Artilleri er den ældste af søkrigens våbensystemer, der fortsat er i anvendelse. Generelt er
ethvert krigsskib udstyret med en eller anden form for artilleri. Kanonen blev taget i anvendelse til bevæbning af orlogsskibe i løbet af det 15. århundrede og har siden været det
væsentligste skibsbaserede våben. Artillerivåbnet har den fordel i forhold til de fleste andre af søkrigens våben, at det er muligt til enhver tid at afpasse anvendelsen af våbnet efter den politiske og eller taktiske situation. Artilleri er således et af de få våben, hvormed
det er muligt at skyde varselskud, ligesom en enkelt træffer i målet ikke normalt vil uskadeliggøre enheden fuldstændigt men dog til en vis grad begrænse fjendens handlefrihed.

Her vises den russiske 130 mm kanon fra SOVREMENYY-kl.

Når man drøfter kanoners størrelse, benyttes oftest betegnelsen "kaliber''. Oftest menes
hermed alene kanonløbets indre diameter (i millimeter), svarende til projektilets ydre dia-
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meter, eksempelvis en 57 mm kanon. Mere korrekt - men sjældnere anvendt - er en kanons kaliber reelt kanonløbets diameter multipliceret med kanonløbets længde.
Som udgangspunkt vil et større skib naturligvis rent fysisk kunne bære en større kanon,
men grænserne flyttes, efterhånden som kanonsystemerne bliver mere avancerede og
kompakte. Imidlertid synes der at være fundet en grænse omkring 76 mm (3") kanoner
som værende det hidtil største, man har placeret på mindre fartøjer som FAC. Den italienske 76 mm (3") kanon "OTO MELARE" eller andre kanoner af tilsvarende størrelse udgør
da også typisk kanonbevæbningen på lidt større skibe som korvetter og fregatter. Større
enheder vil ofte anvende en kraftigere kanon på 100 -130 mm (4" - 5½"). Kanonerne vil
normalt være halv- eller helautomatiske og have en skudhastighed på 50 - 100 skud pr.
minut
Kanoner under 76 mm anvendes i mindre skibe så som FAC. De mindre kalibre anvendes
også som CIWS (Glose In Weapon System) i de større skibe - eksempelvis 40 mm kanoner. Disse har en skudhastighed på 120 - 330 skud pr. minut.
De fleste moderne artillerisystemer vil kunne anvendes mod såvel luftmål som sømål, men
det er primært ildledelsessystemet, der sætter grænsen herfor. Forskellige mål kan således engageres under anvendelse af særlig ammunition til luftmål eller til sømål eller ved
anvendelse af standardammunition til luftmål, hvor ammunitionens nærhedsbrændrør ved
en sømålsskydning kortsluttes inden skud, og herefter alene detonerer ved anslag.
Hurtigtskydende, fuldautomatiske og dermed mere småkalibrede kanoner er mest velegnede til forsvar mod fly og missiler. De er også eneste anvendelige våben mod truslen fra
mindre hurtigtgående fartøjer på selvmordslignende missioner.
GOALKEEPER og VULCAN-PHALANX er eksempler på sådanne integrerede og komplette systemer, der er udviklet i kaliber 20-30 mm.
Her ses den hollandske GOALKEEPER.
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Udover automatiseringen i ildledelsen og selve kanonbetjeningen har udviklingen i de sidste år fortrinsvist været at finde på ammunitionssiden. Således er der udviklet speciel am-
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munition til gennemtrængning af forstærkede materialer og ammunition til særlig lang
rækning, evt. i form af ammunition med en mindre kerne.
Artilleri til anvendelse til støtte for landoperationer skal traditionelt have en kaliber på
mindst 4,5" (113 mm) for at have tilstrækkelig effekt i målet. For moderne systemer kan
præcisionen dog blive det mest afgørende. Pjecerne hertil er forbedrede i forhold til mere
traditionelt artilleri, i form af længere kanonrør og evne til at anvende større ladninger. En
meget langtrækkende artilleriammunition til 5" kanoner er under udvikling i Italien og USA.
Systemerne arbejder med forskellige kombinationer af særligt store udskudsladninger,
moderne ballistik og propellerede granater. Endelig forbedres præcisionen i projektilets
terminalfase, evt. ved en afsluttende GPS-styring. Således vil den 5", Mk 45, Mod 4 kanon, der er en del af udrustningen på ABSALON-kl kunne engagere mål på land på en afstand af op mod ca. 120 km. Det er igen målet, der afgør, hvorledes anvendelsen skal kategoriseres.
7.1.2. Missiler.
Missiler i forskellige former har i mange typer af søkrigsmæssige operationer afløst artilleriet som del primære våben. Der findes et utal af forskellige missiler, hvorfor der også her
skal anvendes en inddeling efter formål, altså våbnets tilknytning til egentlige maritime
operationer inden for de tre hoved-warfares: ASW, AAW, ASUW 10 samt til angreb mod
landmål fra søsiden. Missiler til angreb mod landmål kan være af såvel strategisk som taktisk karakter.
7.1.2.1. Missiler til ASUW.
De mest almindelige missiler til ASUW er overflade til overflade missiler (SSM - Surface to
Surface Missiles), og disse anvendes fra et skib eller et mobilt eller stationært landbaseret
missilbatteri mod fjendtlige overflademål (skibe). HARPOON, EXOCET og TOMAHAWK er
gode eksempler herpå.
En del maritimt anvendte fly, primært fighter-bombers, ASUW-helikoptere og MPA kan også affyre missiler mod maritime overflademål. Disse missiler benævnes ASM (Air to Surface Missiles), og deres rækkevidde varierer fra ganske få km til flere hundrede km. Det
danske flyvevåbens F-16 anvender MAVERICK og GNAA's 11 TORNADO anvender KORMORAN-missiler. De engelske LYNX-helikoptere anvender SEA SKUA.

HARPOON findes også i en ASM-udgave, som dog alene anvendes på enkelte amerikanske P3 MPA-fly. Anvendelse fra jagerfly må betegnes som en producentgimmick, da det
giver ringe operativ mening at placere et så langtrækkende og taktisk avanceret sømålsmissil på et jagerfly. Generelt er HARPOON for tungt til at være på en helikopter.
Der findes også undervands til overflade missiler. Disse benævnes også SLSM (Submarine Launched Surface Missiles) og anvendes fra ubåde mod mål på overfladen, primært
overfladeskibe (f.eks. subsurfaced launched HARPOON).
De fleste ASUW-missiler er af den såkaldt fire-and-forget type, primært på grund af de relativt store distancer, disse anvendes på. Terminal styring (guidance) tilvejebringes oftest
ved missilets egen aktive radar eller ved passiv IR-homing, eller måske en kombination
heraf.
10

ASW - Anti Submarine Warfare - se også kapitel 9. Søkrigens operationer.
AA.W - Anti Air Warfare.
ASUW - Anti Surface Warfare.
11
GNAA. nedlægges antageligt 2003-2004, og flyene overføres til det tyske flyvevåben.
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Her vises et HARPOON-missil.

7.1.2.2. Missiler til ASW.
Selvom vi her behandler våben med træffepunkt over overfladen, skal det alligevel også
nævnes, at der findes missiler til anvendelse i ASW. Missilerne affyres som et overflade
til overflade missil (SSM), men vil i slutfasen frigive en medbragt dybdebombe eller torpedo, der anvendes om en antiubåds-torpedo. Teoretisk kan visse A/U torpedoer på
denne vis anvendes fra neddykkede ubåde mod andre ubåde.

Her vises missil m. torpedo i det amerikanske ASROC system.
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7.1.2.3. Missiler til AAW.
Overflade til luftmissiler benævnes også SAM (Surface to Air Missiles) og anvendes fra
jorden/skibe mod mål i luften. Disse kan inddeles i:

•
•
•
•

Glose in Weapons Systems (f.eks. RAM-Rolling Airframe Missile).
Short Range Missiles (f.eks. SEASPARROW, SEA WOLF).
Medium Range Missiles (f.eks. SEA DART).
Lang Range Missiles (f.eks. STANDARD Missile).

Her vises det engelske SEA DART missil.

Som det siden skal uddybes under "Søkrigens operationer" 12 , skelnes der i højere grad
alene mellem SAM til luftforsvar (AD - Air Defence - Point Defence) og SAM til anvendelse
i egentlig luftkrig (AAW - Area Defence), som kan defineres som krigsførelse mod fly og
missiler, der ikke nødvendigvis er direkte angribende.
Også AAW-fly, eksempelvis fighters som F-14 TOMCAT, kan anvende missiler mod andre
fly. Disse benævnes luft til luft missiler eller AAM (Air to Air Missiles). Sådanne missiler er
normalt relativt kortrækkende. AMRAAM eller SIDEWINDER er eksempler på sådanne
missiler.
7.1.2.4. Missiler til angreb mod landmål.
Oprindeligt skelnede man mellem taktiske eller strategiske missiler, men med udviklingen
inden for både krydsermissiler og ballistiske missiler, findes det mere hensigtsmæssigt at
opdele missilerne netop sådan. Hidtil er de ballistiske missiler primært blevet anvendt strategisk (nukleare), men taktiske ballistiske missiler (Theater Ballistic Missiles) er nu under
udvikling. Man vil ikke altid kunne skelne mellem taktisk eller strategisk anvendelse af
krydsermissilerne.

12

Kapitel 9.
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7.1.2.4.1. Krydsermissiler.
Krydsermissiler er lavtflyvende intelligente missiler, der kan følge en bestemt rute i lav
højde (over land eventuelt uden om antiluftstillinger, i bjergdale og lign.) for at nå uopdaget
frem til målet. Krydsermissilet er oftest monteret med et konventionelt krigshoved, idet den
nøjagtige navigation af missilet vil kunne placere sprængladningen med få meters nøjagtighed. Det er dog også muligt at anvende et nukleart krigshoved.
Krydsermissiler er en videreudvikling af langtrækkende SSM-missiler eller ASM missiler.
De mest kendte er særlige versioner af TOMAHAWK (LA eller LAM - Land Atlack Missile).
USA's anvendelse af krydsermissiler i Golfkrigene, Kosovo konflikten og interventionen i
Afghanistan har understreget mulighederne i sådanne våben, hvorfor andre nye selvstændige typer er under udvikling 13 • Missilet er det samme, men målet og i de fleste tilfælde også beslutningsniveauet for anvendelsen betegner, hvorvidt missilet anvendes taktisk mod
specifikke militære mål eller strategisk mod beslutningstagere, magtbase, massemedier
etc.

Her vises et TOMAHAWK LAM (TLAM).

De oprindelige udgaver af missilerne havde inertinavigation som SSM'er og var ikke synderligt præcise, idet en Terminal Guidance i form af radar eller IR ikke er hensigtsmæssig
ved anvendelse mod landmål. Navigationen er siden forbedret med udvikling af GPSstyring 14 og muligheden for at følge terrænkonturer og Terminal Guidance er forbedret
med såvel GPS samt IR-imaging. Seneste version hedder TACTICAL TOMAHAWK, og
kan ændre målvalg efter affyring.
HARPOON Block 11, som bl.a. indgår i bevæbningen af ABSALON-kl, kan anvendes mod
landmål med en rækkevidde på op mod 140 km, med de begrænsninger, der ligger i
krigshovedet.

13

14

Frankrig udvikler SCALP NAVAL, også kaldet GLAMS (Common Land Attack Missile) med Italien.
Styring ved hjælp af positionering opnået ved det satellit-baserede GPS-system (Global Positioning System).
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Missiler til angreb mod land udgør sammen med artilleri mod landmål begrebet Naval Fire
Support 15 (NFS). Missilerne fremføres primært af større overfladeenheder samt ubåde.
USA har som de første anvendt overfladeenheder, men Danmark med HARPOON Block
li og evt. UK og Holland med TOMAHAWK og Frankrig samt Italien med SCALP NAVAL
har også planer herom.
Deployeringen af missiler til angreb mod land på ubåde giver en meget høj grad af beskyttelse af den skydende enhed og dermed stor operativ fleksibilitet, samtidig giver det muligheden for politisk fleksibilitet, idet nationens hensigt om anvendelse af kan skjules om
ønskeligt eller lækkes og dermed give modstanderen et stort problem. Disse forhold har
dog haft mindre betydning i de moderne konflikter som golfkrigene og i Afghanistan.
USA og England fremfører TOMAHAWK på ubåde, og det overvejes af flere nationer at
udruste forskellige typer af ubåde med krydsermissiler, såvel BOOMERS, som HUNTERKILLERS og kyst-ubåde 16 . Et eksempel er retrofit af OHIO-klassen med "clip-on" "plug and
play" containere med et uhørt højt antal TLAM i hver Trident launcher.
7.1.2.4.2. Ballistiske missiler.
Nukleare, strategiske ballistiske missiler findes stadigt i betydeligt omfang, men med afslutningen af den kolde krig er afskrækkelsesstrategier og dermed relevansen af disse
missiler stærkt faldende. Taktiske ballistiske missiler (Theater Ballistic Missiles) er under
udvikling, ligesom forsvar herimod.
Nukleare, strategiske ballistiske missiler kan fremføres af såkaldte strategiske ubåde
(SSBN) populært også benævnt "BOOMERS" 17 , og de inddeles oftest efter rækkevidde.

•
•
•

lntercontinental Ballistic Missiles (ICBM) med en rækkevidde på 6000 - 14000 km eller
længere.
Medium Range Ballistic Missiles (MRBM) med en rækkevidde på 2000 - 6000 km.
Short Range Ballistic Missiles (SRBM) med en rækkevidde op til nogle hundrede km.

Disse missiler anvendes primært mod landmål af strategisk karakter, eksempelvis byer.
De kan dog eventuelt også anvendes mod større formationer af overfladeskibe, eksempelvis Carrier Battle Groups (CBG), Amphibious Ready Groups (ARG) eller multinationale
flådestyrker.
7.1.3. Bomber og "smart bombs".
Bomber anvendes fra fly mod landmål eller skibe. Bomber kan fra en fighter-bomber kastes på 1-2 km afstand (tossing), hvorefter de bevæger sig ballistisk mod overflademålet.
Moderne bomber omfatter også psykologisk krigsførelse i form af særligt kraftige megabomber, samt særlige bomber, der kan generere elektromagnetisk puls og dermed neutralisere kraftværker og kommunikationscentre.
"Smart bombs" har ofte et indbygget styresystem, således at træffesandsynligheden øges
væsentligt i forhold til almindeligt kastede bomber. Styresystemet er normalt laserbaseret.
Imidlertid kræver sådanne "smart bombs", at målet belyses med en laser, hvilket det bombende fly eller et andet fly i givet fald skal håndtere. Ved angreb mod landmål varetages
denne funktion oftest af personel på jorden, eksempelvis specialstyrker. Den der "belyser"
eller på anden vis leder flyet ind til angreb benævnes "Forward Air Controller"
15
16

17

Det tidligere udtryk Naval Gunfire Support (NGS) er dermed blevet forældet, og anvendes ikke mere.
Se kapitel 6. Søkrigens midler Il, Skibe og Maritimt anvendte fly.
Se kapitel 6. Søkrigens midler Il, Skibe og Maritimt anvendte fly.
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7.1.4. Elektroniske våben.
Det kan måske diskuteres, hvorvidt dette område i det hele taget kan kaldes for "våben".
Formålet med elektroniske våben er, at vanskeliggøre fjendens billedopbygning og våbenindsats. Dette omfatter bl.a. at forstyrre anvendelse af radar til varsling, våbenledelse og
lign., at vanskeliggøre fjendens radiokommunikation eller at vildlede målsøgende indkommende missiler, således at de ikke træffer deres mål. Endvidere findes udstyr, som kan
detektere fjendtlige radarer og pejle disse, således at egne våbensystemer kan komme i
anvendelse på baggrund af disse oplysninger. Der skelnes mellem passive og aktive elektroniske våben.

Udskydning af "chaff' er et mekanisk middel til at tilvejebringe falske radarmål for at vanskeliggøre fjendens anvendelse af radar og missilers radarer, og kan opdeles i:
•
•
•

Chaff C - Confusion - anvendes til at forstyrre fjendens billedopbygning.
Chaff D - Distraction - anvendes til at aflede et fjendtligt missil inden målfatning.
Chaff S - Seduction - anvendes til at ødelægge et fjendtligt missils målfatning.

Chaff er elektronisk passivt, men det eneste elektroniske våben, hvor der rent fysisk foretages en affyring.
ECM (Electronic Counter Measures) eller jamming er et aktivt elektronisk middel til at vildlede missilets indbyggede radar, således at målet ikke rammes.
ECCM (Electronic Counter Counter Measures) er de tiltag, der gøres for at vanskeliggøre
fjendens anvendelse af ECM, altså at ødelægge fjendens forsøg på at vildlede ens våbensystemer og radarer. Ved et missil taler men her om dets modstandsdygtighed overfor
jamming.
ESM (Electronic Support Measures) bliver anvendt til passivt at detektere fjendtlige elektron iske udsendelser.
7.2. Træffepunkt under havoverfladen.
Træfning under overfladen vil oftest have alvorligere følger for et skib, sammenlignet med
træfninger over overfladen. En eksplosion under kølen af et skib vil være enhver anden
våbenanvendelse (med samme sprængvirkning) overlegen 18 . En korrekt placeret detonation i vandet under skibet kan således under gunstige omstændigheder være tilstrækkeligt
til at kunne ukampdygtiggøre ethvert skib næsten uanset størrelse.
Følgende våbentyper har som udgangspunkt træffepunkt under havoverfladen:

•
•
•

Torpedoer.
Anli-ubådsvåben.
Miner.

Som nævnt under missiler kan torpedoer endvidere fremføres med et missil.
7.2.1. Torpedoer.
Torpedovåbnet kan beskrives som en propellere! og "guided" mine, der er i stand til at
fremføre en stor sprængladning til det fjendtlige skib, og herefter bringe ladningen til deto18

Årsagen til den relativt store effekt er at molekyletætheden i vand er langt store end i luft.
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nation under eller ved dette skib. Torpedoen er sammenlignet med eksempelvis artilleri og
missiler et relativt langsomt våben med fart på omkring 30 - 50 knob. Visse typer kan dog
komme op på omkring 75 knob. Rækkevidden vil oftest være på 20 - 60 km. Torpedoer
anvendes fra såvel overfladefartøjer som fra ubåde og fra helikoptere og MPA. Styrede
torpedoer bidrager endvidere i særlig grad til begrebet "et langsomt våben", idet den affyrende og styrende enhed ofte skal blive nærligt i området (og helst overleve) indtil umiddelbart før træfning. Dette er en funktion af "situation awareness" og styretrådens længde,
der kan være op til 15 - 20 km. Til gengæld kan våbnet jo altså være temmelig ultimativt.
ASUW torpedoer findes primært i kyst-ubåde og på FAC 19 , men er også set anvendt fra
helikoptere og i kystbatterier. De fleste ASUW-torpedoer, der affyres fra skibe eller kystbatterier, er trådstyrede og vil ofte med en passiv sonar kunne styre selvstændigt i den
sidste fase mod målet (passiv homing). De kan ligeledes have indbygget et søgemønster
for at forøge træffesandsynligheden i tilfælde af et brud på tråden.
ASW-torpedoer kan findes i alle ubådstyper, i mange typer overfladeskibe, i ASWhelikoptere og i MPA. Disse torpedoer er oftest selvstændigt hornende, med enten et passivt eller et aktivt sonarsystem. ASW-torpedoer kan også have et back-up system i form af
et søgemønster, for at forøge træffesandsynligheden.
Her vises MU-90 ASW torpedo (øverste version skibsbaseret)), der også anvendes af den
danske flåde.

7.2.2. A/U våben.
Der findes en række forskellige våben, der er beregnet til at blive anvendt mod ubåde.
På dansk kaldes disse anti-ubådsvåben (A/U våben), selvom betegnelse ASW-våben
også er udbredt. Muligheden for at bruge ASW-torpedoer er kort beskrevet ovenfor, og
tidligere er beskrevet virkemåden for ASW-missiler, der fremfører torpedoer. Helt generelt må det konstateres, at det mest fremherskende A/U-våben er torpedoen.
Dybdebomben er den ældste og mest simple form for A/U våben. En dybdebombe er
en cylindrisk beholder ladet med sprængstof. Når dybdebomben kastes i vandet fra et
overfladefartøjs agterdæk eller fra et fly, vil den synke og detonere i en forudindstillet
19

FAC- FastAttack Craft. Se kapitel 6. Søkrigens midler li, Skibe og Maritimt anvendte fly.
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dybde. Sker detonationen inden for bombens virkningsradius vil denne beskadige eller
sænke ubåden. Dybdebomber kan være udstyret med en nuklear sprængladning. Dybdebomber kastes oftest i "diagrammer" ved hjælp af sideudskydningsmorterer og indstilles til forskellige detonationsdybder for at forbedre virkningsgraden. Dybdebomben
er generelt et upræcist A/U våben, der dog har en helt klar rolle i hævdelsen af suverænitet, idet den som signal er en kraftig og tydelig markering overfor en ikke-inviteret
undervandsbåd.
HEDGEHOG er et fremadkastet våben, der er installeret på fordækket af et skib. Ved
affyring udskydes et antal (eksempelvis 24) mindre granater (vægt ca. 30 kg.) foran for
enheden og rammer vandet i et cirkulært nedslag 2-300 meter foran eget skib. Granaterne vil synke og detonere ved anslag mod ubåden. SQUID- og LIMBO-systemerne er
en videreudvikling af HEDGEHOG-systemet, idet de små granater er erstattet af større
granater (ca. 170 kg.), der fra skibets agterdæk slynges ud op til 1000 meter fra eget
skib. Projektilet detonerer ved hjælp af et forudindstillet urværksbrændrør, der startes i
affyringsøjeblikke!. TERNE-systemet fungerer efter samme princip og anvendes bl.a. af
det norske søværn. HEDGEHOG-, TERNE-, SQUID- OG LIMBO-systemerne er generelt
nu forældede systemer, der kun ses på ældre enheder.

7.2.3. Miner.
Minekrig (Mine Warfare - MW) omfatter såvel mineudlægning som minerydning. Minen
kan karakteriseres ved at være et våben (normalt med stor sprængladning), der er anbragt under havets overflade, og som kan bringes til detonation ved fysisk kontakt eller
en anden påvirkning af et skib eller ubåd, der passerer minens position. Inden for minevåbnet skelnes mellem kontrollerede og ukontrollerede miner. Miner kan lægges fra
overfladeskibe, fly og ubåde.
Kontrollerede miner er indrettet, således at de efter lægningen kan armeres og desarmeres fra en søminestation. Et minefelt bestående af kontrollerede miner kan således
armeres og desarmeres, mens egne skibe passerer feltet og derefter armeres som en
spærring for fjendtlige skibe. Modsætningsvis kan de ukontrollerede miner - også kaldes selvvirkende miner - ikke betjenes efter lægningen.
Miner kan endvidere inddeles efter deres placering i vandet. Der skelnes mellem
bundminer, der er placeret direkte på havbunden, og forankrede miner, der har positiv
opdrift og holdes i en forudbestemt dybde ved hjælp af et mineanker og ankerkæde af
passende længde.
Endelig kan miner også inddeles efter den måde deres detonation initieres. De forankrede miner (kontaktminer) påvirkes normalt mekanisk, ved skibets fysiske kontakt med
minen, minens horn eller en antenne herfra. Bundminerne kaldes også influence-miner
eller afstandsminer, idet de på afstand skal påvirkes af enten tryk, støj (akustisk), magnetisme eller en kombination af to eller flere af disse.
Drivminer er miner der driver med strøm og vind i overfladen. Disse er ikke tilladt efter
gældende krigskonventioner.
7.3. Minestrygning/minehunting.
Minerydning (eller MCM - Mine Counter Measures) deles normalt op i konventionel strygning med mekanisk grej, og det efterhånden mere udbredte "mine hunting".
Ved minestrygning af forankrede miner er det formålet at kappe minens ankertov/-kæde,
hvorved minen vil flyde til overfladen og derefter kan uskadeliggøres med maskingevær,
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kanon eller ved bortsprængning. Strygningen finder sted ved at slæbe et system af strygewirer igennem vandet, hvorpå der er anbragt nogle særlige knive og krudtknive, der kan
skære eller kappe minens ankertov eller kæde, og således frigøre minerne fra forankringen.
Såfremt der skal stryges magnetiske influence-miner, skal et skibs magnetiske signatur
efterlignes ved at skabe et magnetfelt ved induktion, hvilket gøres ved at slæbe et kabel
efter minestrygeren, hvorigennem der ledes strøm af en vis styrke. Såfremt der skal stryges akustiske influence-miner, kan et skibs akustiske signatur efterlignes ved at slæbe en
mekanisk lydgiver (hammerboks) i vandet, der efterligner et skibs skrue- eller maskinstøj.
Det er vanskeligere at efterligne en tryksignatur, hvilket reelt alene kan gøres ved at slæbe
en lastet pram igennem feltet.
Udviklingen af avancerede miner har gjort det nærmest umuligt at fjerne disse under anvendelse af de ovenstående konventionelle strygemetoder. Derfor har man måttet udvikle
andre og mere avancerede systemer til indsættelse mod fjendtlig minering. Minehunters er
enheder, der benytter sonarer til på afstand af skibet at lokalisere objekter på havbunden.
Herefter uskadeliggøres minerne ved bortsprængning, idet en sprængladning placeres
ved minen af en minedykker eller af en fjernstyret miniubåd/undervandsdrone. De sonarer,
der anvendes kan være monteret i minehunteren selv eller i fjernstyrede mindre fartøjer MCM-droner. Tillige kan der anvendes sonarer monteret i undervandsdroner (oftest "sidescan-sonar"), der evt. også kan medføre et TV-kamera til detektion og identifikation af
minen. Undervandsdroner er reelt ubemandede mikro-ubåde, der også benævnes Unmanned Underwater Vehicles (UUV).
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KAPITEL 6
Søkrigens midler li - Skibe og maritimt anvendte fly.

1. Indledning.
Dette kapitel omhandler i fortsættelse af kapitel 5 det grundbegreb, der hedder "søkrigens
midler". Her behandles alene skibe og maritimt anvendte fly.
2. Skibe.
Skibe og maritimt anvendte fly (Pkt. 5. i dette kapitel) udgør platforme og transportmidler,
der skal anvendes, for at søkrigens våben kan bringes i anvendelse. Formålet med skibene er dog bredere end blot at kunne fremføre våbnene, de må også generelt kunne anvendes til at udøve operationer med det formål at kunne opnå søkrigens mål. Eksempelvis
er suverænitetshåndhævelse en disciplin, der ikke kræver avancerede våben men til gengæld en stabil og sødygtig platform. Det er væsentligt, at skibenes konstruktion understøtter de valgte våben, så der bliver synergi. Det er eksempelvis en forudsætning for et torpedoangreb fra et overfladeskib, at platformen kan sejle hurtigt ind til affyring og herefter
hurtigt væk igen. Der er derfor tale om et højere samspil mellem en flådes anvendte enheder og våben. Søkrigens våben har hver for sig særlige egenskaber, og da udførelsen af
søkrigens operationer kræver forskellig våbenindsats, har det været nødvendigt at udvikle
forskellige skibs- og flytyper. Der er oftest en synlig men langsigtet samklang mellem en
nations valg af enheder og nationens strategi. Som et eksempel vælger en nation med
oversøiske besiddelser enheder, der kan besejle og operere i de for nationen relevante
farvande. En nation, der ikke har sådanne besiddelser, og ikke har aspirationer om deltagelse i internationale affærer, vil omvendt oftest begrænse sig til enheder, der er specialiserede i territorialforsvar.
Den efterfølgende gennemgang deler søkrigens midler - skibe op i krigsskibe og andre
militære skibe.
3. Krigsskibe.
De egentlige krigsskibe er de skibe, der er konstrueret til - qua deres størrelse, udrustning,
bevæbning og bemanding - at kunne gennemføre taktisk/operative krigsmæssige operationer, der er vendt mod fjendtlige militære midler som eksempelvis skibe, fly, landetablissementer og personel. Endvidere kan der også være civile mål som handelsskibe og visse
landinstallationer. Der kan være tale om såvel offensive som defensive operationer, og
selv om deployering og styrkesammensætning er en operativ problematik, indsættes skibene som udgangspunkt på det taktiske niveau. Men visse skibe kan endvidere fremføre
strategiske våben, ligesom en deployering af en flådestyrke absolut kan anvendes til strategisk signalgivning. Dette kaldes Naval Presence eller Power Projection (mildeste form) 1 .
Egentlige krigsskibe skal altså kunne bidrage til kampen om søherredømmet, vedligeholde
søherredømmet og tillige kunne deltage i de operationer, der drager fordel af at egen part
har søherredømmet (anvender søherredømmet).

1

Se Kapitel 9. Søkrigens operationer.
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3.1. Kampskibe.
Kampskibe er de skibe, hvis hovedformål er krigsførelse inden for de tre primære "warfares" (se endvidere kapitel. 9.):

•
•
•

ASW - Anli Submarine Warfare
AAW - Anli Air Warfare
ASUW - Anli Surface Warfare

Eiler operationstypen:
•

LA - Land Attack

Kampskibene opdeles normalt ud fra deres størrelse og deres anvendelse.
Opmærksomheden henledes på, at en suveræn nation kan kalde deres skib nøjagtigt,
hvad de vil, hvorfor en "destroyer'' ikke nødvendigvis har samme størrelse fra land til land.
Intet forbyder således den ubeskedne diktator i en bananrepublik at benævne sit enlige
patruljefartøj som "krydser", og intet forhindrer den beskedne nation i at kalde sine skibe i
destroyer-størrelse" for "fregatter''. Uoverskueligheden forstærkes af, at diverse mere eller
mindre professionelle tidsskrifter og anden litteratur - herunder ikke mindst historisk - giver udtryk for forskellige og oftest subjektive opfattelser, som markedsføres som endegyldige sandheder baseret på netop nationernes optegnelser. Desværre har de mange forskellige benævnelser også medført, at udtryk er opstået som benævnelse af enheder, der
ikke mere er relevante 2 • Der findes faktisk visse NATO-definitioner, der imidlertid ikke binder nationerne, idet der dog er opnået en vis konsensus omkring beskrivelsen af krigsskibenes benævnelser, størrelse og anvendelse, men grænserne er meget flydende.
Der findes således ikke faste autoriserede definitioner. Derfor er det væsentligt, at når en
professionel (en søofficer) betragter et krigsskib, så stiller man først og fremmest sig selv
spørgsmålene: "Hvad skal enheden anvendes til? - Hvad er opgaven(erne)?". Herved
skulle man med baggrund i sit metier gerne kunne analysere sig frem til enhedens anvendelse og dermed en betegnelse. Til en sådan analyse anvendes nogle simple værktøjer.
Eksempelvis vurderes det, om skibet har et flydæk eller ej, og i givet fald hvilke fly der kan
operere derfra, og hvad formålet med disse fly er. Deplacementet og besætningens størrelse er tillige parametre, ligesom skibets bevæbning skal kunne fortælle om skibets vigtigste opgaver.
Imidlertid vil der være situationer, hvor det alligevel er vanskeligt at analysere sig frem til
klare konklusioner. Dette skyldes den udvikling inden for krigsskibe, der kontinuerligt finder
sted på grund af nye opgaver, ny teknik og samtidige ændringer i nationernes militære
budgetter. Utraditionelle løsninger har derfor medført nye skibstyper både på forsøgsbasis
og i praksis. Et godt eksempel er det danske STANDARD FLEX 300 skib af FLYVEFISKEN-klassen, som er et multirolleskib, der kan have flere forskellige bevæbninger og dermed konfigurationer fra Minehunter til Fast Attack Craft.
Kampskibe opdeles i denne publikation i hangarskibe - slagskibe - krydsere - destroyere - fregatter - FPB/FAC og undervandsbåde.

2

Begrebet Helicopter Carrier anvendes eksempelvis fortsat af visse tidsskrifter, men er reelt ikke betegnende.
Begrebet Motortorpedobåde anvendes i flere sammenhænge ukorrekt om alle mindre enheder, der sejler hurtigt.
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3.1.1. Hangarskibe
Hangarskib hedder på engelsk "carrier" eller "aircraft carrier", hvilket egentlig er et gammelt
udtryk, der alene betegner et skib, der er i stand til at bære luftfartøjer. I faget søkrig er et
hangarskib et kampskib, der er i stand til at operere med fastvingede fly. I tidernes løb har der
været mange varianter af hangarskibene og ligeså mange forskellige betegnelser. Flere moderne amfibiske skibe har nu tillige et betragteligt flydæk, hvorfra der i visse tilfælde også kan
opereres med fastvingefly. Den uindviede kunne derfor få den forkerte opfattelse, at disse amfibiske skibe tillige er hangarskibe. Dette underbygges jo af, at skibene rent faktisk medfører
luftfartøjer, men da opgaverne for amfibieskibet er anderledes end hangarskibenes er der god
grund til at holde begreberne helt adskilt. Derfor medregnes et amfibieskib ikke som et hangarskib.
I faget søkrig skelnes mellem større hangarskibe og mindre hangarskibe.

• De større hangarskibe er oftest på 40.000 tons deplacement eller mere. Endvidere har de
et todelt flydæk, hvor landingsbanen har en vinkel i forhold til skibets diametralplan, medens startbanen med katapult ofte er forrest i diametralplanet. USA har sådanne større
hangarskibe, endvidere har Frankrig et. Rusland har også et større hangarskib, der dog reelt aldrig har været operativt gennem længere tid. Brasilien har overtaget et tidligere fransk
hangarskib, der dog ikke er helt så stort deplacementsmæssigt som ovennævnte. De større hangarskibe fremdrives oftest nukleart. Normalt er rollen for de større hangarskibe at
kunne indsætte flystyrker til AAW eller LA. Flyene vil dog også være i stand til at udføre
ASUW, og der kan tillige være ASW fly i flypakken (Air Group). De store hangarskibe har
besætninger på op til 3500 mand. Når en Air Group embarkeres, vil der yderligere være op
til 2500 mand ombord. Den amerikanske type hangarskib af NIMITZ-kl. er et eksempel på
et stort hangarskib med en sådan besætningssammensætning. NIMITZ-kl. vises her.

0

• De mindre hangarskibe er oftest på 15.000 til 30.000 tons. Som udgangspunkt har de eet
gennemgående flydæk i eller nær ved diametralplanet, der oftest afsluttes med et såkaldt
skihop på 10-17 grader til afsendelse af fly (Short Take Off princip -STO). Storbritannien,
Italien, Spanien, Indien og Thailand har blandt andet sådanne hangar-skibe. Normalt er rol-
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len for de mindre hangarskibe at kunne indsætte flystyrker til AAW eller ASUW. Flyene er
oftest 10 til 20 HARRIER/SEA HARRIER, der kan lande lodret (STO-VL betyder Short Take Off Vertical Landing), men der kan medtages helikoptere på bekostning af et omtrent tilsvarende antal fastvinge fly. Oprindeligt var de små hangarskibe faktisk udviklet med ASW
og eskortetjeneste for øje, primært af Storbritannien, til indsættelse i Nordatlanten under
den kolde krig. Her var de oprindeligt tiltænkt primært at skulle operere med ASW helikoptere3. Udviklingen efter den kolde krig 4 har ændret de mindre hangarskibe til operativt og
opgavemæssigt at kopiere de større, dog naturligvis med den væsentligt mindre kapacitet.
De engelske hangarskibe af INVINCIBLE-kl er eksempelvis blevet ændret for at kunne deployere med hærens HARRI ER fly. Skibsklassen er i øvrigt et godt eksempel på de mindre
hangarskibe, og vises her.

Der findes et utal af nationale betegnelser for hangarskibene. Så længe man holder sig til:
•
•
•

CV - Carrier Vehicle
CVN - Carrier Vehicle Nuclear
CVS - Carrier Vehicle Small (også Carrier Vehicle ASVV)

Dækker betegnelserne de ovennævnte hangarskibstyper. CVH, CVL, CVA og lignende er reelt forældede begreber, som ikke bør anvendes.
Hangarskibene opererer ikke alene, men oftest som en del af en Carrier Battle Group (CBG),
der er sammensat af kampskibe og forsyningsenheder. I NATO er betegnelsen CVBG.

3.1.2. Slagskibe.
Slagskibet var op til 2. Verdenskrig det egentlige kampskib. For de store flådenationer var
det slagskibet, der var det vigtigste middel til at sikre, at søkrigens mål blev nået. Definitionen
på et slagskib var "Et kraftigt armeret skib, udstyret med kanoner hvis kaliber er over 203 mm
(= 8")". Et slagskib var ofte over 20.000 tons og op til 50.000 tons og de var de sidste skibe
med egentlig pansring. Under 2. Verdenskrig overtog hangarskibet rollen som det primære
kampskib, idet rækkevidden af slagskibets kanoner langt blev overgået af hangarskibenes fly,
der tillige hurtigt kunne dække et langt større geografisk område. Flyenes våben i form af
bomber og torpedoer, og senere missiler, havde endvidere større projektilvægt. Siden 2.
Verdenskrig er der ikke blevet bygget slagskibe. De sidste slagskibe var de berømte arne3

Heraf fremkom den nu ukorrekte betegnelse "helikopterhangarskibe".

4

For UK tillige (og ikke mindst) Falklandskrigen.
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rikanske skibe af !OWA-klassen, der var aktiv i Koreakrigen, Vietnam-krigen , i Libanon
samt i Golfkrigen. IOWA havde allerede med sine 9 stk. 40 cm kanoner et potentiale indenfor NFS (Naval Fire Support - ildstøtte mod landmål), men blev ombygget og medførte
til sidst både TOMAHAWK LAM (Land Attack Missiles), Harpoon SSM samt også moderne
"close-in weapon" systemer. !OWA-klassen blev lagt endeligt op midt i 1990'erne.
Der findes en russisk skibsklasse KIROV-klassen, der med 24000 tons deplacement er
større end alle andre krydsere. Nogle kilder omtaler dette skib som en "slagkrydser". Russerne selv kalder enheden en krydser. KIROV vises her.

3.1.3. Krydsere.
Krydserne er nutidens største egentlige kampskibe, der oftest har kapacitet til at beherske
samtlige "warfares" og tillige angreb mod landmål (LA). Krydseren kendetegnes primært
ved dens størrelse på 7000 -17000 tons, hvilket er det nødvendige grundlag for at bære et
betydeligt antal tunge våbensystemer. Det er normalt et hurtigt og udholdende skib, der
har en stor aktionsradius, en betragtelig besætningsstørrelse og er søgående i alt slags
vejr.
Krydserne anvendes som kernen i flådestyrker, ikke mindst til støtte for hangarskibe.
Selvom de fleste krydsere generelt behersker samtlige "warfares", er de typisk optimeret til
en eller to "warfares". Billedet viser TICONDEROGA-kl.
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Eksempelvis er den amerikanske TICONDEROGA-kl. kendt som en MW-krydser, primært grundet sit integrerede varslings-, målfatnings- og missilguidance-system, AEGIS 5
(derfor tillige kaldet en AEGIS-krydser). Udover MW har TICONDEROGA-kl. dog tillige
ganske overbevisende kapaciteter inden for såvel ASW som ASUW og LA, hvilket jo netop
er betegnende for en krydser. Rusland har flere krydsertyper. Den russiske SLAVA-kl. er
oftest betegnet som en ASUW-krydser, men har dog også en væsentlig MW-kapacitet;
den har dog forbavsende begrænsede ASW-midler. Ukraine har også en SLAVA-kl., og
også Italien har en ældre krydser. Japans største destroyere er på 9000 tons, og opfylder
egentlig alle kriterier for betegnelsen krydser.
Normalt forkortes krydser CC. Nogle kalder en missilbevæbnet krydser CCG (eller CG),
hvor G står for Guided Missile, men stort set alle disse enheder har jo missiler, og ingen
ved, om det pågældende "guided missile" nu er et SSM, et SAM eller et LAM-system. Andre forkortelser er CGN, hvor N står for nuklear eller CGH, hvor H står for helikopter.
3.1.4. Destroyere.
Begrebet "destroyer'' var oprindeligt (år 1900) betegnelsen for de hurtigtgående, mindre
fartøjer, der skulle afvise angreb fra hurtigtgående torpedobåde. Siden (under 2. Verdenskrig) blev "destroyer" betegnelsen for de hurtigtgående men dog større fartøjer, der var
specialiserede i at jagte ubåde, og som sejlede som beskyttelse af konvojer. Reelt er de
eneste forskelle på krydsere og nutidens destroyere størrelsen og graden af specialisering
til specifikke "warfares". Opgaverne er egentlig også de samme, måske dog i mere begrænset omfang. Destroyerens størrelse er ca. 3000 - 6000 tons, men der findes markante undtagelser på op til 9000 tons. Destroyeren er kendetegnet ved at være et udholdende, sødygtigt og hurtigt krigsskib, der ofte behersker flere "warfares". Til forskel fra krydsere er LA kapaciteten oftest begrænset.
En af de nyeste MW-destroyere er den hollandske "De Zeven Provincien", der vises her.

Destroyerens besætning er betragtelig og kan inddeles i tre eller fire vagtskifter, med overskydende personel til vedligeholdelse. Dette gør destroyeren udholdende i forhold til mindre skibe. Den kan samtidig bære de fleste våbensystemer qua sin størrelse, men har ikke
krydserens overlegenhed inden for alle "warfares". Ofte tales om enten en ASW-destroyer

5

AEGIS var det skjold som Zeus ifølge den græske mytologi gav Athene
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eller en MW-destroyer, men det er egentlig sjældent, at en destroyer ikke er god til to
"warfares" og har en vis kapacitet inden for den sidste.
På mange måder er amerikanske ARLEIGH BURKE-kl. en undtagelse. Destroyeren er
med sine 9000 tons næsten på størrelse med TICONDEROGA-kl. og har absolut god kapacitet til alle warfares. Omvendt er eksempelvis den engelske type-42 klassen en typisk
MW- destroyer.
Adskillige nationer har destroyere i forskellige udformninger, ekspertiser og størrelser.
Normalt forkortes destroyer DD. Nogle kalder en missilbevæbnet destroyer DOG, hvor G
står for Guided Missile. Det er dog fortsat uklart om der her er tale om SAM eller SSM.
3.1.5. Fregatter og korvetter.
Begrebet "fregat" har historisk altid været betegnelsen for et større kampskib. I moderne
tid er dette fortsat tilfældet, idet en fregat dog som udgangspunkt er et mindre skib end en
destroyer. Reelt er de eneste forskelle på fregatter og destroyere størrelsen og graden af
specialisering til specifikke "warfares". Opgaverne er egentlig også ens, dog med de begrænsninger, som det mindre skib må siges at have.
Fregattens størrelse er normalt ca. 2000 - 4000 tons. Fregatten er kendetegnet ved at være et udholdende, sødygtigt og hurtigt krigsskib, der ofte behersker 1 eller måske 2 af de
vigtige "warfares" med en vis kapacitet til de andre. Besætningen er naturligvis mindre end
destroyerens og kan oftest inddeles i 3 vagtskifter, men uden overskydende personel til
vedligeholdelse. Det betyder, at fregattens udholdenhed til søs sjældent er på mere end 3
uger til en måned.
Fregattens størrelse betyder, at der må gås på kompromis med antallet og størrelsen af
våbensystemer, hvilket betyder at større MW missilsystemer, CIWS og LAM sjældent kan
finde plads. Ofte tales om enten en ASW-fregat eller ASUW-fregat, medens MW sjældent
vil være primært, da dette kræver et decideret area-defence MW-missil. Mange fregatter
har imidlertid gode MW point-defence missiler. Den britiske DUKE-kl. er et eksempel på
en fregat optimeret til ASW og med gode ASUW kapaciteter, medens MW evnen begrænser sig til selvforsvar.
Adskillige nationer har fregatter i forskellige udformninger, ekspertiser og størrelser. Her
vises den portugisiske VASCO DA GAMA-kl.
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Korvetter er mindre end fregatter, og de samme forhold gør sig gældende, blot i endnu
mindre målestok. Korvetters deplacement er på ca. 500 - 2000 tons. Deres besætning
på 40 - 100 mand kan normalt højst inddeles i 2 "skifter", og dette sammenholdt med
de begrænsede forsyninger, der kan medbringes, indikerer en udholdenhed på under
14 dage.
Fregatter forkortes FF eller FFG. Korvetter forkortes FS (Frigate Small).
3.1.6. FPB - FAG.
FPB (Fast Patrol Boa!) og FAC (Fast Attack Craft) er betegnelser, der begge anvendes
bredt om mindre, hurtigt setlende enheder. Oprindeligt anvendtes alene FPB, men i erkendelse af, at patruljering netop ikke hører til de typiske opgaver for enhederne, introduceredes det mere dækkende FAC. Disse enheder er netop typisk svært bevæbnede i forhold til størrelsen, har høj fart (ofte med gasturbiner) og moderne elektronikog sensorsystemer. De har ofte en meget begrænset aktionsradius og kan ikke holde
søen i al slags vejr. De mindre enheder kan godt - som i eksempelvis Norge - være
egentlige torpedobåde, der så dog reelt hverken er FPB eller FAC.
Den typiske FPB/FAC kan vel bedst eksemplificeres ved den tidligere danske skibstype
WILLEMOES-kl. på ca. 300 tons, der var bevæbnet med såvel 76 mm kanon, HARPOON SSM og ASUW-torpedoer. En bevæbning, der i ASUW-mæssig forstand kan
sammenlignes med langt større enheder. Adskillige moderne FPB eller vel mere betegnende FAC har tilsvarende kapabiliteter, hvorfor det generelt kan siges, at de qua
fart og våben er i stand til at optræde offensivt i kystnære områder. Offensiv optræden
kan i denne forbindelse sagtens være en del af en defensiv operation.
Her vises den svenske FAC NORRKOPING-kl.

FPB/FAC kendetegnes ved deres størrelse på ca. 50 - 500 tons, længde 25-55 meter
og deres høje fart på op til ca. 55 knob. Besætningens størrelse svinger mellem ca. 18
og 35 mand. Farten var tidligere helt afgørende for evnen til at gennemføre et torpedoangreb, idet høj fart reducerede tiden inden for fjendens våbenrækkevidde. Derfor de
gamle torpedobåde (også danske SØLØVEN-kl.) med fart op til 55 knob. Med introduktion af langtrækkende sømålsmissiler blev farten mindre afgørende, men dog fortsat
6

Se operationen "patruljering" i kapitel 9.
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høj nok til at kunne optræde offensivt og fleksibelt. Såfremt rollen i højere grad er patruljering, er fartbehovet ikke så udpræget. Dette ses kombineret i mindre ASWenheder, som eksempelvis Sverige anvender.
Armering af en FAC afgøres af enhedens opgaver og kan være kanoner, missiler, torpedoer, miner, anti-ubådsvåben og samtidigt effektive radarer, der dog oftest kun er
optimeret mod overflademål. Samme våben findes ofte i de større skibe som fregatter
og destroyere, men måske ikke i samme antal og ikke nødvendigvis alle våbensystemer.
Det lighedstegn, der er blevet sat mellem FPB's og torpedobåde, har også medført udvikling af nogle forfejlede begreber. Det skal hermed fastslås, at motortorpedobåde er benævnelsen af torpedobåde fremdrevet af dieselmotorer, og altså ikke turbiner. Danmark
har således ikke haft motortorpedobåde i mange, mange år. WILLEMOES-kl. var en missiltorpedobåd. I NATO regi nød den benævnelsen PGFA (Patrolboat, Guided Missile Fast
Attack), hvilket er lidt af en hybrid.
3.1.7. Undervandsbåde.
Undervandsbåden kendetegnes ved - som dens navn også antyder - at den er i stand
til at udføre søkrig under vandets overflade. Ubådens helt afgørende karakteristika i
forhold til enhver anden maritim platform, er evnen til at operere uopdaget 7 over tid i
farvandsafsnit, hvor fjenden har luft- og søherredømme (naturligvis i givet fald "bestridt"). Derfor har ubåde (uanset størrelsen) en tendens til at binde væsentlige overflade- og luftstyrker. Undervandsbådes størrelse spænder fra få tons op til over 25000
tons i neddykket tilstand. De fleste undervandsbåde kan - som de fleste andre kampskibe - stort set opdeles efter deres opgaver, og der kan typisk identificeres 3 hovedopgaver, nemlig:

•
•
•

Strategiske missilangreb mod land (SSBN).
ASW - Anli Submarine Warfare (SSN).
ASUW - Anti Surface Warfare (SSC).

Herudover kan ubåde tillige løse andre opgaver som:
•
•

ISR - Intelligence, Surveillance, Reconnaissance (taktisk og strategisk) 8
Special Operations (Offensiv MW, landsætning og exfiltration af specialstyrker samt
andet personel)

Ubådens rolle som efterretningsplatform styres ud fra nationale prioriteringer og kan
have afgørende indflydelse på beslutningstagernes grundlag. Denne rolle bevæger sig
fra det strategiske (til støtte for nationens langsigtede mål og politiske manøvre-rum) til
det taktiske (støtte/recce/BDA for overfalde styrker). Ubåde kan - afhængig af opgaven
- være bevæbnede med interkontinentale ballistiske missiler (ICBM), torpedoer til overflademål, undervandsaffyrede sø- eller landmålsmissiler (f.eks. HARPOON), antiubådstorpedoer og miner.

7
8

Naturligvis afhængig af enhedens professionelle niveau, opgave og materieltilstand.
ISR beskrives også i kapitel 9. Pkt. 4.1.2.
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3.1.7.1. SSBN - Strategiske undervandsbåde.
Undervandsbåde, der medfører strategiske missiler, udgør primært en politisk/strategisk
trussel og har derfor ringe direkte militær interesse, bortset naturligvis for dem, der skal
jagte dem. Deres primære opgave er, i neddykket tilstand og som et led i et strategisk
angreb eller mod-angreb, at affyre ballistiske missiler mod mål i land. Disse mål er ofte
ikke militære, men af national eller moralsk betydning 9 , hvilket er årsagen til betegnelsen "strategisk". Det er alle ubådes fornemste opgave at forblive uopdagede, hvilket er
en forudsætning for at kunne gennemføre opgaven , men for de strategiske ubåde er
det et særligt varemærke. Enhederne skal kunne deployere i månedsvis og kunne forblive under havoverfladen, hvilket er årsagen til at de er nukleart fremdrevne (Sub Surface Ballistic Nuclear - SSBN). Disse undervandsbåde kaldes også "boomers". USA,
UK, FR, RU og Kina har SSBN's. Et kendt eksempel på en "boomer" er den amerikanske OHIO-kl., der vises her.

3.1.7.2. SSN - Nukleare ASW-undervandsbåde.
Et af de bedste midler til at bekæmpe ubåde er netop ubåde, og de ubåde, der har til
opgave at jagte "boomers", kaldes populært for "hunter-killers". En meget kendt hunterkiller er den amerikanske LOS ANGELES-kl. Deres opgave er altså ASW, og rigtige
hunter-killers er ofte nukleart fremdrevne (SSN - Sub Surface Nuclear) for at kunne
kæmpe på lige vilkår med deres bytte/modstander. Det er ikke usædvanligt, at flådestyrker (eksempelvis Carrier Battle Groups) har tilknyttet ubåde.
Ophøret af den kolde krig og de moderne konflikter i 1990'erne har medført, at det
gamle boomer/hunter-killer spil er nedtonet, og begge typer er set - eller tænkes - udviklet i andre roller, der dog primært har drejet sig om angreb mod land med krydsermissiler (LA - Land Attack) samt ISR og anvendelse af specialstyrker. LOS ANGELESkl. kan eksempelvis anvende TOMAHAWK der affyres gennem torpedorør. 4 enheder af
den ovennævnte OHIO-klassen er ved at blive ombygget til at bære TOMAHAWK LAM i
de tidligere TRIDENT-launchere (4 i hver), hvilket betyder en våbenlast på 154 stk, og
9

Eksempelvis en storby.
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herudover et kontingent på 66 specialstyrker (SEAL) og et udslusnings/transportsystem
hertil, evt. i form af et indsatsfartøj, der er koblet på "ryggen" af den enkelte båd. (Miniubåd).
Her vises den russiske SSN AKULA li-kl.

3.1.7.3. SSK/SSC - Konventionelle undervandsbåde.
Den sidste type er den konventionelle ubåd, hvis opgaver oftest er ASUW og/eller
ASW, i hvilket tilfælde den oftest benævnes SSK (K står for Killer). Et eksempel på en
SSK er den hollandske WALRUS-kl.
Det er ofte de mindre nationer, der opererer konventionelle ubåde, der også oftest rent fysisk er mindre, og i kraft heraf kan operere i kystnære områder (heraf SSC - Sub Surface
Coastal), p.gr.a. muligheden for at gå ind på lægt vand. Mindre ubåde kan dog godt operere andre steder og danske undervandsbåde har eksempelvis opereret i farvandet omkring
Færøerne, mellem Skotland og Færøerne og op til Island. Størrelsen sætter naturligt nok
begrænsninger på udholdenhed i området, men det vil altid være opgaven, der er styrende
for indsatsområdet. Såvel SSK som SSC kan naturligvis tillige løse ISR opgaver eller
operationer med specialstyrker.

Siden de første ubåde har man måttet forholde sig til den begrænsning ubåde havde i
kraft af behovet for lejlighedsvist at måtte bevæge sig til havoverfladen for at få tilført luft.
lit til besætningen kan til en vis grad medføres i beholdere etc. men hermed kan man ikke
forsyne eksempelvis forbrændingen i en dieselmotor.
Denne afhængighed blev overkommet med udviklingen af de nukleart fremdrevne ubåde
og disse blev dermed de første ubåde med en reel Air lndependent Propulsion (AIP). Men
AIP har været genstand for megen forskning og udvikling selvom der reelt har været begrænset fremgang. Mest konkret er den svensk udviklede STIRLING-motor, der baserer
sig på at ilt tilføres forbrændingen fra brintoverilte. Systemet anvendes i svenske ubåde og
i den danske KRONBORG. Mere moderne, men også langt mere kostbart og ikke færdigt
udviklet er anvendelsen af fuelceller, som er udviklet til ubådsbrug i Tyskland og implementeres i de tyske Type 212-klassen og eksportvarianten Type 214. Frankrig har udviklet et system, der hedder MESME, som reelt er en dampmaskine og har mange lighedspunkter med processen omkring nuklear fremdrivning. Systemet implementeres i
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særlige AIP udgaver af den fransk/spanske eksportubåd SCORPENE, men kun meget
få har modtaget AIP-versionen.
Her vises den tyske SSK type 212.

3.1.8. Krigsfartøjer.
Dette udtryk er efterhånden sjældent anvendt, idet der ved fartøjer blot tænkes mindre enheder, der principielt laver en eller flere af de opgaver, der allerede er gennemgået. Det,
der adskiller, er, at man næppe kan kalde disse fartøjer for skibe. Det kan eksempelvis
være landgangsfartøjer, der medtages på et amfibieskib, eller mindre speedbåde eller patruljefartøjer til flodoperationer. Ligeledes er der fartøjer til minerydningsoperationer som
eksempelvis droner. Der kan også være tale om hurtigt sejlende fartøjer til landsætning af
specialstyrker på en fjendtlig kyst. Krigsfartøjer kan være deplacementsbåde, hydrofoilbåde eller luftpudefartøjer. Begrebet er alene medtaget for at sikre fuldstændighed , men anvendes ikke yderligere i pensum.
3.2. Amfibieskibe og angrebsskibe (Assault-ships).
Oprindeligt var amfibieskibe relativt simple transportskibe, der var beregnet til at transportere og landsætte tropper, materiel og forsyninger på åben strand eller i havn. Udviklingen har medført, at amfibieskibene nu er blevet avancerede angrebsskibe, der
sjældnere er konstrueret til selv at sejle direkte til stranden, og som ud over soldaterne
selv medfører såvel fly- som helikopterstøtte til operationen .
Selvom det fortsat er et mål for en amfibisk styrke, at kunne landsætte soldater på en
fremmed kyst, har det reelt vist sig, at moderne konflikter kun yderst sjældent medfører, at der ikke vil være en nærliggende anvendelig havn.
Amfibie- eller angrebsskibenes opgave er således at fremføre større troppeenheder til
et givet landgangsområde og der på forskellige måder at landsætte tropperne og deres
lettere materiel på stranden/kysten. Amfibieskibe er i dag i større og større grad udstyret med et betydeligt flydæk, idet helikoptertransport giver stor fleksibilitet i mange situationer, og fastvingefly kan yde direkte støtte til en amfibisk operation. Bemærk at tilstedeværelsen af et flydæk ikke berettiger til anvendelsen af andre betegnelser end
netop amfibieskib 10 inden for faget søkrig. Amfibieskibene kan tjene andre opgaver,
'

0

I forskellig sammenhæng er udtrykket "helikopterhangarskib" blevet anvendt. Dette udtryk anvendes ikke i faget søkrig.
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eksempelvis som fremskudte felthospitaler, kommandoskibe eller til hurtig evakuering
af civile borgere (NEO 11 ) og militært personel ved en eventuel hurtig tilbagetrækning
fra et område.
Fælles for amfibieskibene er, at de er specielt konstruerede til denne særlig operationsform, hvilket understreges af tre særegne faktorer:
•
•
•

Evnen til at medtage materiel og personel.
Muligheden for at overføre personel og materiel til og fra land.
Graden af støtte fra egen enhed.

Lasteevnen er naturligvis afhængig af størrelsen men også af, hvorvidt plads optages
af eksempelvis fly og helikoptere til støtte. Personellet vil ofte bestå af hærafdelinger,
der er specielt trænede og udrustede til amfibisk krigsførelse, eller deciderede "Marinesn12.
Overførslen af materiel kan enten foregå direkte til kaj via ramper, porte og kraner, eller
ved at sejle helt tæt på eller op på stranden. Personel og materiel kan også overføres
til land med forskellige former for landgangsfartøjer, som enten medbringes på enheden selv eller på andre enheder. Landgangsfartøjer kan være luftpudefartøjer (LCAC Landing Craft Air Cushion) eller mindre fladbundede fartøjer, der ligeledes vil kunne
sejle op på stranden (LCU - Landing Craft Utility). En god måde at laste disse fartøjer
på er reelt at sejle dem direkte ind i moderenheden, hvilket naturligvis kræver en egentlig dokfunktion i hækken af moderskibe!. Alternativt må fartøjerne gå på siden af amfibieskibet og modtage lasten med kraner. Her vises en amerikansk LCAC.

Amfibieskibe har ofte selv kun få, eller ingen, forsvarsmidler. I så tilfælde er disse "Glose in Weapon System" (CIWS 13 ) med rækkevidde ud til ca. 5 km. Disse skibe er derfor
afhængige af kampskibe i deres nærhed og i særdeleshed skibe med ASW og AAW
kapacitet. I amerikansk regi sejler amfibieskibene samlet i såkaldte Amphibious Ready
11

Non-combatant Evacuation Operation.
"Marines", se også Marineinfanteri -pkt. 5. i kapitel 5.
13
Se kapitel 5. Søkrigens midler - våben.

12
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Groups (ARG), indeholdende op til 3.500 mand (=brigadestørrelse). En ARG sejler igen
oftest sammen med Carrier Battle Group (CBG).
3.2.1. Landing Platform Dock (LPD) - Landing Ship Dock (LSD).
De amerikanske angrebs- og amfibieskibe af WHIDBEY ISLAND-kl betegnes eksempelvis
som LSD. De amerikanske angrebs- og amfibieskibe af AUSTIN-kl betegnes eksempelvis
som LPD (vises her).

Dokskibene er udstyret med en tørdok til landgangsfartøjer og faciliteter til underbringelse af soldaterne samt køretøjer og lastrum til forsyninger. Dokskibe med våddok til
landgangsfartøjer er efterhånden almindelige og har den fordel, at de kan operere
landgangsfartøjerne i højere sø end tørdokskibe. Dokskibe landsætter styrkerne ved
hjælp af landgangsfartøjerne. Skibene er normalt ikke konstruerede til at sejle ind på
stranden.
3.2.2. Landing Platform Helicopter (LPH).
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Det britiske angrebs- og amfibieskib HMS OCEAN betegnes eksempelvis som LPH og
vises nederst på side 14.
Helikopteramfibieskibe er udstyret med et betydeligt flydæk, idet helikoptertransport er
den primære metode til landsætning af styrkerne. Skibene har hangarer til helikopterne
samt mulighed for underbringelse af soldater samt køretøjer og lastrum til forsyninger.
Skibene er normalt ikke konstruerede til at sejle ind på stranden.
3.2.3. Landing Platform Attack (LHA) - Landing Platform Helicopter/Dock (LHD).
I de senere år er amfibie- og angrebsskibene i højere grad blevet komplette angrebsskibe, der for de størstes vedkommende forener egenskaberne og landsætter styrkerne
med såvel helikoptere som landgangsfartøjer. Der skelnes efterhånden ikke reelt mellem LPD, LPA, LHP,LHA,LPH og LSD. De er alle simpelthen store amfibieskibe, de
største og mest versatile enheder med såvel en dokfunktion som et helikopterdæk.
Deres opgaver er at transportere en balanceret styrke af angrebstropper og deres lette
og middeltunge materiel frem til landgangsområdet. I området har de mulighed for at
landsætte tropperne ved hjælp af såvel landgangsfartøjerne og ved hjælp af helikoptere. Skibene er ikke konstruerede til at sejle ind på stranden.
De amerikanske angrebs- og amfibieskibe af WASP-kl. betegnes eksempelvis som
LHD. WASP-kl. vises her.

3.2.4. Landing Ship Tank (LST).
LST'ere er amfibieskibe, der er særligt indrettede til at kunne fremføre og direkte ilandsætte kampvogne, andre tunge køretøjer, ingeniørmateriel og forsyninger, som kun
vanskeligt kan landsættes ved hjælp af landgangsfartøjer eller helikoptere. LST'ere er
derfor konstruerede til at kunne sejle helt ind til og på stranden for der - via ramper i
stævnen - at kunne ilandsætte materiellet. En LST vil typisk være udrustet med kraftige
hækankre, der lades falde på vej ind til stranden, og hvormed man efter landsætningen
kan varpe skibet flot igen ved let skib.
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De russiske amfibieskibe af ROPUCHA-kl betegnes eksempelvis som LST og vises
her.

3.2.5. Transportskibe.
Transportskibenes opgave er at transportere tropper og deres udstyr frem til landgangsområdet, eller en havn, for der, ved hjælp af landgangsfartøjer, som under transporten er stuvet på dækket eller i lasten, at ilandsætte tropperne. Transportskibene er
ikke konstruerede til at kunne sejle helt ind til stranden, hvorfor landgangsfartøjernes bæremuligheder begrænser vægten af troppernes medbragte materiel. Transportskibene må
også forventes at skulle indsættes i en opfølgende rolle, hvorfor anvendelse af havnefaciliteter ikke kan udelukkes.
3.3. Mineskibe.
Mineskibe er krigsskibe, hvis primære formål er at udføre minekrig (Mine Warfare - MW),
hvilket normalt vil sige mineudlægning eller minestrygning. Minestrygning deles normalt op
i konventionel strygning med mekanisk grej, hvilket foretages med traditionelt mekanisk
grej, og det efterhånden mere udbredte "mine hunting". Konstruktionskravene til de egentlige minelæggere, minestrygere og minehunters er væsentlig forskellig fra kravene til de
andre krigsskibstyper. Selv inden for mineskibene er kravene så forskellige, at det kun er
det fælles medium minerne og de dermed forbundne operationer, der forbinder minelæggerne og minestrygerne sammen i en gruppe.
3.3.1. Minelæggere.
Minelæggernes primære opgave er at kunne udlægge miner, der enten er selwirkende
(ukontrollerede) eller kontrollerede, hvilket vil sige, at de kan armeres og desarmeres efter
behov (se også kapitel 5 - søkrigens våben, miner). De egentlige minelæggere anvendes
normalt til udlægning af defensive minespærringer, dvs. spærringer i nærheden af egne
stræder og gennemsejlingsfarvande samt ud for egne kyster som led i et anti-invasionsforsvar. Endvidere kan minefelter benyttes til at beskytte egne trafikruter, ankerpladser og
maritime eller værnsintegrerede operationer.
Udover de egentlige minelæggere kan de fleste orlogsskibe, herunder også ubåde i forskellig udstrækning anvendes til udlægning af miner. Endvidere kan også skibe fra den
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civile skibsfart som f.eks. diverse statsskibe 14 , fiskekuttere , bil- og togfærger udlægge miner. Orlogsskibene kan således anvendes til udlægning af offensive minespærringer
(f.eks. fra ubåde, patruljefartøjer, FAC osv.) i nærheden af fjendtlige kyststrækninger, foran
en fremrykkende fjende eller som et supplement til de egentlige minelæggere ved lægning
af defensive spærringer.
Her vises den norske minelægger af VIDAR-kl.

Forskellen på dedikerede minelæggere og andre orlogsfartøjer eller statsskibe er dog
såvel præcision som effektivitet. Man har generelt et ønske om stor præcision ved udlægning af miner, en præcision, der normalt alene opnås med dedikerede minelæggere, der tillige kan mikse minelasten for at vanskeliggøre fjendtlig strygning/hunt. Ønsket
om præcision hænger ikke kun sammen med muligheden for omsejling af egne minefelter, men er også vigtig for hurtigt at kunne bjærge egne miner efter konfliktens ophør. De danske minelæggere af FALSTER-kl er dedikerede minelæggere og betegnes
eksempelvis som Minelayer Coastal (MLC). Andre minelæggere betegnes også ML,
men der kan i stedet for C være et I for lnshore eller et O for Ocean.
3.3.2. Minestrygere.
Minestrygernes primære opgave er at fjerne fjendtlige minespærringer eller skabe adgang
gennem minefelter, således at egne kampskibe og angrebsskibe kan sikres adgang til at
gennemføre deres operationer. Tillige anvendes minestrygere til at sikre ruter for handelsskibe og konvojer.
Minestrygerne anvender forskelligt mekanisk minestrygningsgrej, alt efter hvilken type mine der forsøges strøget. Forankrede kontaktminer stryges ved at slæbe grej igennem vandet, der kan frigøre minerne fra forankringen, hvorefter den enkelte mine uskadeliggøres
med maskingevær eller kanon eller bortsprænges.
Såfremt der skal stryges magnetiske influence-miner, kan et skibs magnetiske signatur efterlignes ved at skabe et magnetfelt ved induktion, altså ved at slæbe et kabel efter minestrygeren, hvorigennem der ledes strøm af en vis styrke. Såfremt der skal stryges akustiske influence-miner kan et skibs akustiske signatur efterlignes ved at slæbe en mekanisk
14

Statsskibe er i Danmark isbrydere, miljøskibe, farvandsvæsnets enheder og lignende.
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lydgiver {hammerboks) i vandet til efterligning af skrue og maskinstøj. Det er vanskeligere
at efterligne en tryksignatur, hvilket reelt alene gøres ved at slæbe en lastet pram igennem
feltet.
Her vises den engelske MSC/MHC HUNT-kl.

Det ubehagelige er selvfølgelig, at minestrygeren selv skal sejle ind i det ustrøgne område
først. For at dette kan lade sig gøre, må strygerne være konstruerede således, at de påvirker minerne mindst muligt. Således skal de være bygget af umagnetisk materiale og
være konstruerede, så trykbølgerne under skibet er mindst mulige, og at støjniveauet fra
skruer og maskiner er lavt. Minestrygere er derfor relativt kostbare at konstruere. Minestrygere kan med fordel anvendes på dybt vand og over "uren bund" med mange sten,
kløfter, tangbevoksning osv. Det danske minerydningskoncept var i mange år baseret udelukkende på minestrygere, men fra 1994 blev minerydningsopgaven overtaget af minehunters (STANDARD-FLEX 300 fartøjer med minerydningsmoduler). Minestrygere betegnes
normalt MS (Mine Sweeper), hvortil der kan sættes et C, 0 eller I.
3.3.3. Minehunters.
Minehunters (eller fordansket minehuntere) har egentlig de samme opgaver som minestrygere, nemlig at fjerne fjendtlige minespærringer eller skabe adgang gennem minefelter, således at egne kampskibe og amfibieskibe kan sikres adgang til at gennemføre deres
operationer. Udviklingen af avancerede miner har gjort det nærmest umuligt at fjerne disse
under anvendelse af minestrygernes ovenstående konventionelle strygemetoder. Derfor
har man måttet udvikle andre og mere avancerede systemer til indsættelse mod fjendtlig
minering.
Minehunters benytter sonarer til på afstand af skibet at lokalisere objekter på havbunden,
hvorefter minerne uskadeliggøres ved bortsprængning, enten af en minedykker eller ved
placering af en sprængladning ved hjælp af en fjernstyret miniubåd/ undervandsdrone. De
sonarer, der anvendes, kan være monteret i minehunteren selv eller i fjernstyrede mindre
fartøjer - MCM-droner15 . Tillige kan der anvendes undervandssonardroner (oftest "sidescan-sonar"), der også kan medføre et TV-kamera til detektion og identifikation af miner. Oftest er minehunters udrustede med både den skrogmonterede sonar og med undervandssonardroner. Disse skibe behøver derfor ikke - som det er tilfældet med minestrygere - at sejle hen over en mine for at opdage og uskadeliggøre denne.
15

MCM - Mine Counter Measures
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Her vises den norske MHC OKSOY-kl.

Minehunters har særligt fordele over flad bund uden sten og andre forhindringer, der kan
ligne miner på et sonarbillede. Det har dog vist sig, at man fortsat har problemer med de
traditionelle forankrede miner, idet undervandsdronerne ikke ser fremad, men primært til
siden. Minehunters betegnes normalt MH (Mine Hunter), hvortil der kan sættes et C, 0 eller I.
4. Andre militære skibe (hjælpeskibe og skibe til særlige formål).
Hjælpeskibe er skibe, som er beregnet til taktisk/operativ og/eller logistisk og teknisk støtte
af krigsskibene, såvel under gang, som til ankers eller i havn.
Det kan også være skibe, der anvendes til særlige ikke-militære formål, hvor det af personelmæssige, operative, tekniske og logistiske årsager er mest hensigtsmæssigt at lade
forsvarets personel anvende og administrere sådanne specialskibe. En komplet beskrivelse af disse vil være ganske omfattende, men de mest almindelige hjælpeskibe og skibe til
særlige formål vil kort blive beskrevet nedenfor.
4.1. Kommandoskibe.
Maritime operationer ledes generelt oftest af en styrkechef med sin stab, der befinder
sig på denne styrkes udpegede kommandoskib. Ofte er dette kommandoskib en dertil
særligt egnet større enhed, der indgår i styrken, og som har faciliteter til at underbringe
en stab og støtte denne med de nødvendige C41 16 faciliteter. I visse tilfælde, særligt
ved "combined and joint operations", og ikke mindst ved en CJTF 17 , vil operationerne
imidlertid kræve så omfattende faciliteter, at der er behov for dedikerede kommandoskibe. Eksempelvis kræver også amfibiske operationer oftest betydelige kommandomuligheder grundet de store styrker fra alle værn, der nødvendigvis involveres i sådanne
operationer. Samtidig har det vist sig, at udrykning til kriser i moderne tid har øget behovet for mobilitet, ikke mindst i forbindelse med kommandoføring.
De tidligere amerikanske amfibiske kommandoskibe er derfor nu i højere grad blevet
tillagt opgaver som generelle joint kommandoskibe, hvilket ikke er ulogisk, da det amfibiske element i mange operationer under alle omstændigheder vil være til stede. Andre
16
17

C41 står for Command, Control, Communication, Camputing and Intelligence.
CJTF - Combined Joined Task Force - se også kapitel 10.
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lande er fulgt med, og Holland, England og Spanien har bygget enheder, der kombinerer amfibisk kapacitet med mulighederne for at underbringe en betydelig stab. Også
Danmark har fulgt NATO's ønske om deployerbare stabsfaciliteter, og støtteskibene af
ABSALON-kl, der forventes at blive operative i 2006-2007, indrettes til at kunne underbringe en stab på omkring 70 personer på FLEX-dækket. Kommandoskibe! THETIS er
indrettet som forløber for ABSALON og er fast dedikeret som kommandoskib for Søværnets Taktiske Stab. THETIS har både et kommandorum, briefingrum, underbringelsesmuligheder, en besætning tilpasset opgaven og et i forhold til skibsklassen væsentligt udvidet C3 udstyr.
Det amerikanske kommandoskib MOUNT WHITNEY er kommandoskibe! for den amerikanske Atlanterhavsflåde og for NATO's STRIKEFORLANT. Men skibet er også udstyret som den første enhed, der kan deployere en NATO CJTF stab på over 200
mand.
MOUNT WHITNEY ses her.

Sluttelig bør det bemærkes, at kommandoskibe også kan anvendes i mindre kommandofunktioner som eksempelvis i STANAVFORLANT, Naval Component Commander
under CJTF, Forward deployment før en CJTF eller eksempelvis som nationalt kommandoskib for en given styrke, maritim eller joint.
4.2. Støtteskibe, tankskibe, depot- og værkstedsskibe.
Støtteskibe, tankskibe, depot- og værkstedsskibe har til opgave at virke som mobile logistiske baser for at støtte krigsskibe. Danmark har især ofte anvendt depot- og værkstedsskibe til støtte for ubåde og torpedomissilbåde, men også andre især mindre skibstyper
kan have behov for tilsvarende støtte. I depotskibe kan vægten især være lagt på underbringelsesfaciliteter for personel, der ikke er afset plads til i de skibstyper, som depotskibene betjener, eksempelvis de mindre kyst-ubåde. Depotskibene kan også genforsyne
samt foretage mindre reparationer på de til dem tilhørende skibe samt deres våbensystemer. I værkstedsskibene er vægten lagt på værkstedsfaciliteterne. Disse skibes primære
opgave er at kunne udføre endog meget store reparationer for flådestyrker, der opererer
langt fra egne baser. Tankskibes opgave er primært genforsyning med olie og vand.
Tankskibe deployeres oftest med den maritime styrke og er en nødvendighed for "sustained operations" med fregatter og destroyere.
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I højere grad udvikles støtteskibene nu til både at omfatte logistisk og operativ støtte kombineret med kommandovirksomhed og også en amfibisk kapacitet. De danske støtteskibe
af ABSALON-kl og det engelske HMS OCEAN er reelle eksempler herpå.
4.3. Transportskibe.
Der findes mange forskellige slags transportskibe i især det amerikanske og britiske søværn. En del af disse er tydeligt oprindelige handelsskibe, hvorfor de findes som såvel Roll
on - Roll off (RO-RO) skibe som containerskibe og i andre udgaver. Problemet for militær
søtransport er, at globaliseringen og containeriseringen af søtransport har medført en betydelig reduktion af de for militære styrker anvendelige RO-RO skibe til fordel for containerskibe. Samtidig har udviklingen af moderne kriser og konflikter medført, at der ikke kan
tvangsudskrives tonnage for forsvaret, da der sjældent er tale om en direkte trussel mod
landet. Transportskibe kan ofte være bemandede af civile eller af reservepersonel.
4.4. Inspektionsskibe.
Inspektionsskibe anvendes i fredstid til overvågning af søterritoriet, suverænitetshævdelse
og især i forbindelse med fiskerikontrol og fiskeriinspektion. Typisk bemandes disse enten
af personel fra nationens søværn, eller af en særlig kystbevogtning. lnspektionssskibene
har normalt et vist balanceret udvalg af våben, der matcher den magtudøvelse, der forventes at kunne anvendes for at varetage opgaverne. I visse tilfælde er disse skibe på størrelse med og opbygget som fregatter og korvetter. Nogle kan i krigstid forsynes med en kraftigere armering og varetage skarpere opgaver end i fredstid.
4.5. Opmålingsskibe.
Opmålingsskibe er specielle enheder, der er indrettet og udstyret til at løse opgaven
søopmåling - kortlægning af havbunden og vanddybder. I Danmark er sådanne skibe primært bemandede med personel fra søværnet. Skibene sejler dog i regi af farvandsdirektoratet. Skibene er udstyret med søopmålingsudstyr - avanceret lodudstyr og evt. specialsonar.
4.6. Andre skibe.
Foruden de anførte skibe, findes mange forskellige skibe bygget til særlige formål såsom
isbrydere, bjærgningsskibe, ubådsbjærgningsskibe, skoleskibe, hospitalsskibe, skibe til
brug for statsoverhoveder (DANNEBROG) m.v.
5. Maritimt anvendte fly.
Maritimt anvendte fly er de flystyrker, der anvendes i "søkrig" 18 . Altså fly, der er beregnet til
at kunne udføre operationer i tilknytning til egentlige maritime operationer inden for de tre
hoved-warfares: ASW, AAW, ASUW samt til angreb mod landmål fra søsiden (LA) og andre særlige operationer. Der skelnes mellem maritimt anvendte fly, der opereres af eget
værn (Navy), eksempelvis fra en "Naval Air Arm" og fly, der indsættes fra andre værn som
støtte til maritime styrker (i så tilfælde er det joint operations).
Kampfly kan også i denne sammenhæng opdeles og defineres ud fra deres anvendelse
som eksempelvis fighters eller fighter-bombers uden større afvigelser i armering, størrelse,
fart og andet udstyr, men udviklingen har medført langt mere komplekse og avancerede fly

18

Se definitionen på søkrig i Kapitel 1, Pkt. 2.
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("multi-rolle fly"), der kan udføre flere slags operationer, dog afhængigt af deres udstyr og
bevæbning.
5.1. Maritimt anvendte fly til AAW.
Det primære middel til imødegåelse af flyangreb er absolut andre fly (fighters), idet disse
reelt udgør eneste mulighed for at forsvare sig på en offensiv facon. Ofte tildeles fighters til
en flådestyrke som Combat Air Patrol (CAP) med et vist antal fly i en vis periode. Disse
fighters skal styres/informeres af en Fighter Controller, der kan være placeret på et skib,
på land eller måske luftbåren i et AWACS-fly (se forklaring nedenfor). Fighters kan komme
fra et hangarskib eller fra land, og de kan være fra forskellige værn. Optimal fighter-støtte
til maritime operationer fås fra dedikerede fighters fra søværnet. Et eksempel herpå er
U.S. NAVY F-14 TOMCAT, der vises her.

I Danmark fås fighter-støtte primært fra det danske flyvevåben i form af F-16.
En forudsætning for optimalt at kunne anvende og dirigere fighters er viden om de fjendtlige flys bevægelser i form af et anvendeligt billede af situationen i luften (RAP - Recognised Air Picture). Dette kan tilvejebringes med en god skibsradar, evt. af Phased Array type
eller i samarbejde med landbaserede radarovervågnings- og flykontrol organisationer.
Men da fly bevæger sig med stor hastighed, er varsling på stor afstand imperativt. Således
er antennehøjden på skibe og landradarer generelt ikke tilstrækkeligt for gennemførelse af
komplet AAW. I stedet er det derfor bedst at placere radaren på et fly, og dette er netop
ideen i AEW-flyene (Airborne Early Warning), hvor det mest kendte er NATO's AWACS-fly
(Airborne early Warning And Control System), der bemandes af NATO-nationernes flyvevåben, og ikke blot varetager varslingsfunktionen men også kontrollen med egne fighters.
Varsling og "fighter control" er altså et joint problem, der her løses af flyvevåbnet til gavn
for de øvrige værn.
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Reelt overtages hele AAW funktionen af dette fly, når det er til stede. Men det er ikke altid
at et AWACS fly kan være til stede, og særligt hangarskibe, hvis hovedopgave er AAW,
har behov herfor, hvorfor de medtager deres egen løsning på problemet. En U.S. Navy,
Carrier Air Group (CAG) indeholder derfor et hangarskibsbaseret AEW-fly kaldet
HAWKEYE (se billedet foregående side) og de engelske hangarskibe medfører en mere beskeden løsning i form af en SEAKING helikopter med speciel radar.
Til støtte for såvel fighters i CAP rolle som eskorterende fighters kan der indsættes specialfly, der kan jamme fjendtlige radarer.
Endelig vil indsættelse af fighter-bombers mod fjendtlige flybaser indirekte være en del af
AAW.
5.2. Maritimt anvendte fly til ASUW.
Adskillige flytyper kan være involverede i ASUW. Første del af en ASUW operation vil som
i så mange andre tilfælde være i god tid at skaffe sig viden om antal og sammensætning
af de fjendtlige skibe samt deres positioner for at kunne beregne, hvornår man møder
dem. Dette gøres ved udsendelse af et Recce-fly (reconnaissance), der som oftest vil være et specielt udrustet fastvingefly, evt. fighter-bomber, med foto og videoudstyr. I særlige
tilfælde kan der være tale om en Armed Recce. Når fjenden kommer nærmere er det nødvendigt at skabe nøjagtig viden om hans bevægelser i form af et anvendeligt billede af situationen på havoverfladen (RSP - Recognised Surface Picture). På grund af jordens
krumning er antennehøjden på skibe og landradarer generelt ikke tilstrækkeligt herfor,
hvorfor billedet evt. i stedet kan tilvejebringes ved udsendelse af en specielt trænet og udrustet helikopter. Fra helikopteren kan en taktisk observatør evt. visuelt identificere enheder på havet, men tillige kan han anvende elektrooptiske hjælpemidler, radar og ESM.
Observationerne rapporteres tilbage til styrkechefen pr. voice, eller som tilfældet er med
19
de danske LYNX-helikoptere via et link-system. Også MPA-fly (Maritime Patrol Aircraft) ,
der ellers har ASW som deres primære opgave, er normalt velegnede til billedopbygning.
En af de store forcer ved MPA frem for helikoptere er deres mulighed for at være til stede i
området i lang tid og bevæge sig relativt hurtigt. Omvendt kan helikopterne være fordelagtige, såfremt de er særligt udrustede og har opgaven som speciale. Her er det væsentligt,
at man ikke forveksler MPA med AEW-fly. MPA er normalt bemandet med maritimt personel og udstyret med en speciel overfladeradar, hvilket gør den velegnet til maritime operationer. En AEW vil derimod normalt ikke have personer med kendskab til maritime operationer i besætningen, og ligeledes vil dens radar være optimeret til luftmål. Billedet kan evt.
også etableres ved hjælp af en UAV (Unmanned Aerial Vehicle).
Når tiden er inde, skal fjenden engageres. Dette kan gøres med skibsbaserede missiler,
og MPA/HELO vil have en vigtig rolle i den afsluttende målrapportering inden affyringen.
Ofte vil man koordinere missilangrebet med et luftangreb med bomber, raketter og missiler
fra fighter-bomber fly. Disse fly kan komme fra et hangarskib eller fra land, og de kan være
fra forskellige værn. Opgaven kaldes TASMO (Tactical Air Support for Maritime Operations) og løses bl.a. af tyske TORNADO fra GNAA (German Naval Air Arm 20 ), danske F-16,
SEA HARRIER og F-18 HORNET. Flyene kan under deres angreb støttes af forskellige
former for ESM-fly, eksempelvis SEAD (Suppression of Enemy Air Defence). Også helikoptere kan angribe. Eksempelvis medfører Navy LYNX i den britiske udgave 2 SEA
19
MPA beskrives i næste afsnit om ASW. Fra 2003 er det blevet normalt, at bl.a. amerikanerne nu benævner flyene MPRA, hvor R står
for reconnaissance. En erkendelse af, at truslen fra strategiske ubåde ikke længere er en styrende faktor for flyenes anvendelse.
20
GNM vil sandsynligvis blive nedlagt i 2004.
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SKUA missiler. Endelig kan landbaserede langtrækkende bombefly anvendes til at angribe
med missiler. Dette var bl.a. hensigten med de store BEAR-fly, som Sovietunionen havde
tiltænkt en sådan rolle i kampen om Atlanterhavet.
Her vises den tyske TORNADO fra German Naval Air Arm (GNAA).

5.3. Maritimt anvendte fly til ASW.
Operationer rettet mod ubåde (ASW) kræver særligt materiel, hvorfor kun ganske få og
specialiserede typer fly kan anvendes hertil. Det er bl.a. også derfor, at alene fly, der tilhører eget værn (NAVY) og opereres af maritimt personel kan anvendes 21 . Det primære
ASW-fly er en MPA 22 eller Maritime Patrol Aircraft. Flyet laver ikke nogen egentlig patruljevirksomhed Uf den i kapitel 9, pkt. 4.1. anførte definition), hvorfor navnet er misvisende i
stil med "Fast Patrol Boat". Derimod gennemfører MPA'en ASW i form af afsøgning af et
givet geografisk område ved hjælp af radar, ESM, elektrooptiske og visuelle midler samt
flyets MAD (Magnetic Anomaly Detector). Endvidere kan den udlægge såvel aktive som
passive sonarbøjer (sonobuoys). Ved kontakt med en fjendtlig ubåd kan flyet angribe med
anti-ubåds torpedoer.
Et godt eksempel på en MPA, er den amerikanske flådes MP3A, også kaldet P3 eller
"ORION" og den engelske NIMROD (vises her).

21

Det engelske NIMROD tilhører dog principielt Royal Airforce. NIMROD er foreløbigt den eneste jet-drevne MPA.
Fra 2003 er det blevet normalt, at bl.a. amerikanerne nu benævner flyene MPRA, hvor R står for reconnaissance. En erkendelse af,
at truslen fra strategiske ubåde ikke længere er en styrende faktor for flyenes anvendelse.

22
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En af de store forcer ved MPA - også inden for ASW - frem for helikoptere er deres mulighed for at være til stede i området i lang tid og bevæge sig relativt hurtigt. Men helikopteren kan til gengæld anvende en dipping-sonar, der giver mulighed for konstant
fastholdelse af målet gennem en vis tid. Helikoptere kan også anvende antiubådstorpedo-er eller måske dybdebomber. Fremtidigt er det ikke usandsynligt, at UAV
kan få en rolle i ASW.
Et eksempel på en helikopter udstyret til ASW er LAM PS Mk. III (vises her).

5.4. Maritimt anvendte fly til angreb mod landmål fra søsiden.
Når der tales om maritimt anvendte fly til angreb mod landmål fra søsiden, er der principielt tale om hangarskibsbaserede fly. Det kan dog ikke udelukkes, at eksempelvis fly,
som kommer fra en landbaseret flåde-flyvetjeneste , også kan gennemføre angreb mod
landmål. Der vil fra hangarskibene primært være tale om NAVY fighterbombers som eksempelvis SEA HARRIER (vises her)

eller F-18 HORNET (vises nedenfor), men egentlige fighters som F-14 TOMCAT er også
set i rollen til angreb mod landmål.
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I sådanne missioner vil egentlige SEAD-fly næsten altid være involverede på grund af
truslen fra landbaserede antiluftmissiler (SAM). Ved amfibiske operationer anvender U.S.
Marine Corps luftstøtte under landingsoperationen fra egne flystyrker. Det kan være såvel
SEA HARRIER fra større amfibie- og angrebsskibe eller F-18 HORNET fra de hangarskibe, der ofte vil være en del af eskorten (Carrier Battle Group - CBG). Når fly indsættes
mod mål på landjorden, vil også støtte mod fjendtlige fly indgå, hvorfor såvel CAP som
AEW vil være en del af operationen. Forud herfor vil man skulle indhente informationer
evt. i kraft af et RECCE-fly eller med en UAV (vises her).

5.5. Maritimt anvendte fly til andre operationer.
Det vil ikke være hensigtsmæssigt her at gennemgå samtlige varianter af maritimt anvendte fly, men et par enkelte kan dog nævnes. Herunder er der fastvingede fly til transport og
til air-air refueling og specielt udrustede fastvingefly kan også anvendes til mineudlægning
(B1 og B52 bombefly). Helikoptere anvendes som bekendt til SAR (Search And Rescue),
og helikoptere kan også anvendes til minestrygning. Såvel fastvingefly som helikoptere
kan anvendes til landsætning af specialstyrker. Endelig er fremtiden inden for maritimt anvendte fly sandsynligvis også at finde i UAV verdenen. Særligt med udviklingen af UCAV
(Unmanned Aerial Combat Vehicle), men også med andre varianter af UAV, til overtagelse
af mange af de i dette afsnit nævnte opgaver.
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KAPITEL 7
1. Indledning.
Nærværende kapitel indeholder de planlagte emner til elevfremlægninger under modul 1.
Der er som udgangspunkt to typer opgaver, enten omfattende søkrigens midler eller søkrigens doktriner belyst ved en historisk situation.
Formålet med elevfremlægningerne er:
• Kontrol af undervisningens resultater.
• Kontrol af den enkelte elevs standpunkt.
• Inspiration til hovedopgavevalg.
• Involvering af eleverne i undervisningen.
• Træning i selvstudier.
• Alternativ undervisning.
• Forberedelse til hovedopgaver.
Der findes her 16 opgaver og om muligt vil der blive stillet en opgave til hver elev. Alle elever afleverer på samme tidspunkt en taleseddel og er herefter klar til fremlæggelse, således at eventuelt fravær ikke forsinker undervisningen. Opgaven er tænkt som en mindre
skriftlig opgave, og fremlægningen skal kun tage ca. 15. minutter. Samtlige fremlægninger er planlagt som en del af pensum, og indpasses derfor i undervisningsforløbet. Der er
indført plads til noter ved de enkelte opgaver.
Følgende vejledning kan introduceres:
• Skeln mellem redegørelse, analyse og vurdering.
• Vær opmærksom på vægtningen i fremlæggelsen.
• Pas på tiden , og lav en prøvefremlægning.
• Vedrørende skibstyper (søkrigens midler). Beskriv de overordnede og generelle forhold
- det må ikke blive til en "JANE's opremsning".
• Vedrørende historiske opgaver. Anvend den korrekte teoretiske baggrund.

Noter:
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KAPITEL 8
Udarbejdelse af hovedopgaver i faget søkrig/krigskundskab.

1. Indledning.
Formålet med dette kapitel er at vejlede og forberede kadetten til løsning af en hovedopgave i faget søkrig/krigskundskab på det niveau, der kræves på OGU-uddannelsen. Metodikken kan ligeledes anvendes ved hovedopgaveskrivning i andre fag og er den i forsvaret
almindeligvis anvendte metodik ved analytisk virksomhed som eksempelvis stabsarbejde.
I det store og hele er der ikke væsentlig forskel på ideen i dette kapitel og ideen i det af
SOS udleverede materiale til vejledning i hovedopgaver. Der er dog visse variationer, herunder den anvendte terminologi, samt eksempelvis den i dette fag særskilte anvendelse af
begrebet "vurdering". Terminologi samt analytisk grundide, der kommer til udtryk i kapitlet
afspejles endvidere generelt i undervisningen samt i denne lærebog.
2. Baggrund.
Indtil for få år siden (1998) var hovedopgaven på OGU-uddannelsen på SOS alene en
større skriftlig opgave, der i det store og hele bestod af en "redegørelse" samt en "konklusion". Selvom enkelte opgaver kunne indeholde et analyse-afsnit, var det ikke formaliseret,
herunder var der ikke undervisning i analyseteknikker og formaliserede krav til et sådant i
hovedopgaven. Med beslutningen om, at hovedopgaven på SOS OGU-uddannelsen skal
have en analytisk opbygning, har det været nødvendigt at sikre, at kadetterne er bibragt
nødvendig forståelse for dette begreb samt de nødvendige færdigheder for at kunne løse
en sådan opgave. Denne undervisning gives til en vis grad også i anden sammenhæng,
men er her bredere (i kraft af at også andre fag dækkes). Som søofficer er faget krigskundskab et hovedfag og de teorier, der bearbejdes, og de metoder, der anvendes vil
danne baggrund for officerens fremtidige virke, herunder hans (M/K) analytiske virkemidler. Derfor bibringes kadetterne i faget søkrig en indgående viden om løsning af analytiske
opgaver i forbindelse med eksempelvis større skriftlige arbejder. Det er naturligt, at det
samtidigt er dette lay-out, der bør anvendes ved skrivning af hovedopgave i faget søkrig.
3. Forløb af hovedopgaveskrivning.
Forløbet indledes med et overordnet valg af emne, hvorunder man oftest samtidig vælger
det fag, i hvilket opgaven skal skrives. Dette er ikke entydigt, idet visse emner eksempelvis
egner sig til skrivning i flere fag, hvorefter ens ønsker bør drøftes med de enkelte vejledere. Således kunne man forestille sig at nogle emner af strategisk og sikkerhedspolitisk,
men også måske historisk karakter kunne skrives i såvel statskundskab som i krigskundskab. Her må en vurdering af den ønskede fokus og måske en grundig opgaveanalyse afgøre, i hvilket fag opgaven rettelig hører hjemme.
Efter emnevalget følger udarbejdelsen af et skitseforslag, hvorunder en endelig opgaveformulering fastlægges i samarbejde med vejlederen som en del af processen omkring
godkendelse af skitseforslaget. Skitseforslaget er egentlig en form for kontrakt, der nøje
fastlægger præmisserne for opgavens udformning og sikrer, at hovedopgaven har mulighed for at blive gennemført på acceptabel vis. Principielt skal kadetten følge sit skitseforslag, hvilket burde være logisk, da opgavens grundlæggende analyser findes her. Men det
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hænder dog, at en kadet finder, at andre forhold viser sig mere interessante undervejs, eller at forudsætningerne ændrer sig, hvilket kan medføre, at man ønsker sit skitseforslag
korrigeret. Når skitseforslaget er godkendt, ophører vejledningen reelt også, men kadetten
kan dog søge assistance i opgavetekniske og principielle spørgsmål, eksempelvis såfremt
man ønsker at ændre i sit godkendte skitseforslag, hvilket i givet fald skal godkendes af
vejlederen.
4. Emnevalg og opgaveformulering.
Det ville være ideelt at kunne gennemføre egentlig praktisk træning af analysemetodikkerne, men dette er ikke i fuldt omfang muligt. I stedet er undervisningen generelt bygget op
omkring analytiske metodikker og tankevirksomhed, og tillige bibringes teoretisk viden om
analyseteknik. Men den første gang man befinder sig i en reel analyseteknisk problematik
bliver uvægerligt omkring udarbejdelsen af et skitseforslag, hvorfor der i denne fase ydes
kadetten rimelig vejledning for at opnå et for alle parter fornuftigt udgangspunkt.
4.1. Metodik i emnevalg/emneformulering.
Hovedopgaven skal indledes med et emnevalg. Dette skal meddeles vejlederen inden en
vis termin. Erfaringsmæssigt vil den endelige formulering af emnet ikke kunne foretages,
før skitseforslagets analyser er tilendebragt, hvorfor denne termin i faget søkrig betragtes
som en hensigt, hvorefter man indleder arbejdet omkring skitseforslaget. Terminen for
skitseforslagets endelige godkendelse er således identisk med emneformuleringens termin i dette fag. Principielt er det egentlig ligegyldigt, hvilket emne der skrives om, idet kadetten skal kunne anvende metodikken på ethvert relevant emne. Der er dog tradition for,
at kadetten selv kan vælge såvel fag som emne, hvilket giver motivationsmæssige fordele,
men analyseteknisk skaber det en række problemer, hvilket beskrives senere. Valg af
skrivning af sin hovedopgave i søkrig kan begrundes med, at der i faget søkrigslære undervises i de basale søkrigs- og krigsteoretiske grundbegreber, og at analyse med sådanne værktøjer ligger teoretisk tæt på de analytiske opgaver, som også den unge officer hurtigt stilles over for i sin fremtidige tjeneste. De teoretiske grundbegreber vil eksempelvis
kunne anvendes til opstilling af en simpel analysemodel, som er en forudsætning for at udfærdige en analytisk hovedopgave.
4.2. Emnemuligheder.
Ved valg af emne kan der i faget søkrig peges på forskellige modeller, der dog ikke udelukker andre muligheder:

• Der kan vælges at belyse en historisk situation eller udvikling, som analyseres med
henblik på eksempelvis en vurdering af søkrigsteoretiske begreber eller strategiske implikationer.
• Der kan vælges en mere nutidig situation, materielmæssig, operativ eller sikkerhedspolitisk med henblik på at vurdere en fremtidig udvikling.
• Eiler der kan vælges at vurdere en fremtidig situation på baggrund af en redegørelse for
en materielmæssig eller operativ udvikling.
Den første mulighed er ofte anvendt og ofte inspireret af historiske situationer, der er blevet behandlet i søkrig eller søkrigshistorie. Eksempler herpå er Cuba-krisen, anvendelse
af ubåde etc.
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Den anden mulighed er ofte inspireret af en helt aktuel udvikling inden for det sikkerhedspolitiske eller materielmæssige. Eksempler herpå er nyt materiel til flåden eller konsekvenser af et forsvarsforlig.
Den sidste mulighed er normalt kompliceret og uhensigtsmæssig, da den kræver en vis
operativ erfaring og indsigt, som OGU-kadetten sjældent er i besiddelse af, da det kræver
reel operativ tjeneste. I enkelte tilfælde, såfremt kadetten har en særlig erfaring eller indsigt på et givet område, kan denne model anbefales.
Fælles for alle modellerne er dog, at man i hvert tilfælde skal gøre sig klart, hvad det er.
man ønsker at anlægge en vurdering af. Er det overordnede emne altså "Cuba-krisen",
bør man afgøre, om det er Castro's resultat af Cuba-krisen, russernes hensigt hermed, resultatet af de sømilitære aktioner, eller de strategiske beslutninger i USA, som man ønsker
at vurdere, eller måske noget helt andet.
4.3. Opgaveformulering.
Formuleringen af opgaveteksten skal indeholde begreberne "redegørelse", "analyse" og
"vurdering". Endvidere skal det holdes for øje, at det hele skal føre til en vurdering af et eller andet forhold, og det skal også fremgå. Der er to grundmodeller for en opgaveformulering i faget søkrig:

• Eks.: "En redegørelse og analyse af den tyske anvendelse af ubådsvåbnet under 1.
Verdenskrig med henblik på en vurdering af udfaldet. Her ses det, at redegørelse og
analyser peger på det samme forhold, for hvilket der skal redegøres og analyseres.
Dette er en enkel opgaveformulering, hvor alle problematikker udskydes til opgaveanalysen.
• Eks.: "På baggrund af en redegørelse for den tyske anvendelse af ubådsvåbnet under
1. Verdenskrig, analyseres de operative og strategiske beslutninger med henblik på en
vurdering af udfaldet". Her ses det, at opgaveformuleringen tager hul på opgaveanalysen ved at pege på lige bestemt det forhold, der ønskes lagt til grund for vurderingen.
Således præciseres analysen og opgavens fokus i højere grad end i foregående eksempel. Dette er desværre ofte en tilfældighed, men kunne skyldes et konkret formuleret ønske om at skrive sin opgave på disse præmisser.
Problemet ved selv at skulle vælge emne er, at man ofte har en ide eller et ønske, som
går i en bestemt retning (eksempelvis at skrive om Falklandskrigen), men at man sjældent
har gjort sig forestilling om, hvad det egentlig er. man vil vurdere, endsige hvordan man vil
komme frem til det, altså hvordan man vil analysere. Disse tanker hører jo netop rettelig
hjemme under skitseforslagets opgaveanalyse, men der skal man jo i givet fald analysere
en opgaveformulering, som man selv er kommet frem til på baggrund af - ja, egentlig en
analyse! Derfor hænger opgaveformulering og skitseforslag meget snævert sammen, og
ideelt ville det være enklere at vælge emnerne for kadetten, der herefter kunne koncentrere sig om at analysere opgaveformuleringen. Dette er også en meget virkelighedsnær
sammenhæng, idet man jo sjældent i tjenesten som yngre officer stiller sig selv opgaverne. Dette er baggrunden for, at fastlæggelse af opgaveformulering i faget søkrig er en dynamisk proces, der hænger nøje sammen med progressionen af skitseforslaget, og det er
derfor særdeles vigtigt at forstå, at der ikke er god tid til at gå i gang med skitseforslaget,
efter indledende emnevalg er godkendt. Tværtimod er det meste af skitseforslaget nødvendigt, før selve opgaveformuleringen overhovedet kan besluttes.
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5. Skitseforslaget.
Selv om der altså er tale om en dynamisk proces, hvor det kan være vanskeligt at fastslå,
hvad der kommer først, anvender man til det indledende skitseforslag naturligvis det første
forsøg på en opgaveformulering. Herefter viser en opgaveanalyse hurtigt, om opgaveformuleringen kan bære eller ej, og om opgaveformuleringen fører i den af kadetten ønskede
retning. Hvis opgaveformuleringen viser sig mindre hensigtsmæssig, må man ændre den
og korrigere sit skitseforslag tilsvarende, dette betyder ikke spildt arbejde, men er netop en
dynamisk proces til optimering af produktet. Et skitseforslag er typisk på 3-5 sider, men
kan godt være længere. Mange har indledningsvist følt arbejdet omfattende, men siden
konstateret, at stort set hele skitseforslaget - med ganske få korrektioner - efterfølgende
fungerer som hovedopgavens "Indledning". Dog ændres skitseforslagets disposition til
"Indholdsfortegnelse" og "Bibliografi" flyttes evt. om som et bilag til hovedopgaven. Efterfølgende gennemgås den matrix, der som udgangspunkt ønskes anvendt til skitseforslag i
faget søkrig. Dette udelukker ikke andre metodikker, såfremt disse på tilsvarende vis dækker det ønskede:
SKITSEFORSLAG:
Pkt. 1. - Opgave.
Her anføres opgavens titel samt den fulde opgaveformulering (undertitel).
Pkt. 2. - Indledning.
Her kan man om ønsket indsætte en forklarende indledning, hvori man evt. kort redegør for baggrunden for, at man skriver opgaven, og hvad man har forventninger
om at opnå/undersøge/påvise ved at skrive den. Såfremt man har en egentlig hypotese, som man ønsker at afprøve, kan denne - og baggrunden herfor - nævnes her,
men må naturligvis afspejles i såvel opgaveformulering som i resten af skitseforslaget.
Pkt. 3. Opgaveanalyse (foretrækkes fremfor "opgavediskussion").
Dette er et de mest centrale punkter i hele opgaveløsningen. Formålet er, ved systematisk og tilbundsgående opgaveanalyse, nøje at belyse, hvad opgaveformuleringen egentlig indebærer, eller hvorledes den skal tolkes. Det er her et væsentligt
skisma indtræder, da kadetten selv med konkrete forestillinger har opstillet den første opgaveformulering. Det er væsentligt, at opgaveskriveren forsøger at ignorere
dette faktum og i stedet forestiller sig, at man ikke har formuleret opgaven selv. Efterfølgende må kadet, vejleder og evt. SOS være indstillet på, at opgaveformuleringen, når den bliver analyseret, kan vise sig ikke at være hensigtsmæssig for det,
opgaven var tænkt at indeholde, hvorfor opgaveformuleringen i givet fald må korrigeres.

Det, en opgaveanalyse skal gøre, er at vende og dreje betydningen af hvert ord og
sætning i opgaveformuleringen. Man skal i hver sekvens (ord og sætning) stille
spørgsmålene:
•
Hvad ordet/sætningen betyder?
•
Hvorledes et sådant spørgsmål eventuelt kunne tænkes besvaret?
Det er vigtigt, at man peger på flere muligheder, som analyseres og vurderes, men
at man ikke beslutter sig endnu.
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Som det ses ovenfor, vil enhver opgave omfatte: "redegøre, analysere og vurdere".
Først undersøges opgaveformuleringen omkring ordet "redegøre". Hvad står der, at
der skal redegøres for, er det, der står også relevant i forhold til læserens første indtryk af den samlede formulering, eller kan del forstås på andre måder? Man må altså først forklare, hvad det er, der kunne tænkes relevant at redegøre for med henblik på at belyse emnet. Her kan man også allerede nævne, hvilke punkter, det
kunne være relevant at inddele redegørelsen i. Husk igen, opstil muligheder, træf
ikke en afgørelse, men det er absolut tilladt at pege på de muligheder, der nok allerede nu kan ses bort fra, såfremt der argumenteres herfor. Dette forekommer for
mange at være en besværlig proces, men det viser sig ofte hensigtsmæssigt for fokusering af ens egen tankegang, og særligt tilfredsstillende er det, når censor under
eksamineringen tilspørger valget og afgrænsningen af redegørelsen, at kunne henvise til den opgaveanalyse, der oprindeligt var en del af skitseforslaget, men nu findes i hovedopgavens indledning.
Et nøglepunkt er, på lignende vis at analysere sig frem til, hvordan opgavens analysedel kan udformes. Hvad står der, at der skal analyseres, og med henblik på vurdering af hvad? På hvilke måder kan dette mon gennemføres? Indledningsvis må
man også her opstille forskellige muligheder, og det er ikke usandsynligt, at man
herefter konstaterer, at nogle af disse analysemuligheder vil kræve noget andet af
redegørelsen, end det man netop ovenfor var kommet frem til eller først havde
tænkt sig. Det kan eventuelt være indholdsmæssigt, men også opdelingsmæssigt.
(Et par forskellige måder at analysere på angives senere under Pkt. 6 "Metode,
Struktur & Analysemodel").

11

Endelig skal man i sin opgaveanalyse sikre sig, at man har behandlet, hvad der
mon kan forventes i et vurderingsafsnit, hvad der konkret skal vurderes, og på hvilken baggrund (redegørelse-analyse).
Når alt dette er gennemført, må man evaluere, hvorvidt opgaveformuleringen, og
det man nu har fundet frem til om indholdet af opgaven, stadig matcher det ønskede.
Det skal anføres, at nogle foretrækker den omvendte rækkefølge i opgaveanalysen.
Dette foregår ved, at man indledningsvis analyserer, hvad del er, at opgaveformuleringen peger på, der skal vurderes. Herefter gør man sig klart, hvilke oplysninger
man har behov for til en sådan vurdering. Dette er nødvendigvis resultatet af hovedopgavens analyseafsnit, hvorfor dette indebærer, at man opstiller sine muligheder for at gennemføre en analyse, der kan tilvejebringe de nødvendige oplysninger
for at foretage vurderingen. Efterfølgende er det klart, at man må tilvejebringe en
konkret redegørelse af nødvendige fakta, der nøjagtig er designet til at understøtte
den ønskede analyse. Dette må man på lignende vis opstille mulighederne for.
Denne metode kan i visse tilfælde forekomme mere logisk, men kræver et godt
overblik. Alternativt kan den bagvendte teknik anvendes til at afprøve en allerede
tilendebragt opgaveanalyse efter den normale model.
Pkt. 4. Forudsætninger.
Dette er i skitseforslaget et selvstændigt punkt, der kan medtages om nødvendigt.
Der vil som regel altid være visse "Forudsætninger'', der må tages. Dette er om-
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stændigheder, som man antager, har en bestemt karakter, og som man eksempelvis forudsætter i et givet tidsrum fortsat vil have samme karakter. Et eksempel herpå er en given sikkerhedspolitisk udvikling, et fastsat forsvarsbudget, eller at en bestemt politisk beslutning ikke ændres.
Pkt. 5. Kendsgerninger.
Dette er i skitseforslaget et selvstændigt punkt, der kan medtages om nødvendigt.
Der kan være visse kendsgerninger, der kan fastlægges som baggrund for opgaven, men oftest vil kendsgerningerne naturligt indgå i hovedopgavens redegørelse.
Pkt. 6. Afgrænsninger.
Dette er i skitseforslaget et selvstændigt punkt, der kan medtages om nødvendigt.
Der vil som regel altid være afgrænsninger, og disse kan meget ofte medføre en direkte ændring af opgaveformuleringen. "Afgrænsninger'' er et bud på, hvorledes det
ses nødvendigt at begrænse opgaven. Dette kan eksempelvis være tidsmæssigt til
en given historisk periode eller med en vis åremåls horisont. Det kan også være
geografisk eller en materiel begrænsning til eksempelvis en given størrelse eller type af skibe. Eller man kan begrænse sig til at skrive om det taktiske, operative eller
strategiske niveau. "Afgrænsninger og forudsætninger'' kommer som en naturlig
følge af opgaveanalysen.
Pkt. 7. Definitioner.
Definitioner vil som oftest være relevante at medtage. Det kan dreje sig om at definere eksempelvis begreber som "sømagt", "søherredømme", "strategisk niveau",
"operativt niveau" o.s.v. Det er ikke nødvendigt i skitseforslaget at gennemgå alle
opgavens definitioner, men det er nødvendigt at sikre at definitioner, der har direkte
indflydelse på opgaveanalysen fastlægges. Man kan også her pege på, hvilke begreber der tænkes anvendt i opgaven, og hvilke der i givet fald skal defineres nærmere.
Pkt. 8. Metode, struktur og analysemodel.
På baggrund af de forskellige muligheder, der er opstillet i opgaveanalysen, skal
der nu træffes beslutning om opgavens udformning. Dette gøres ved hjælp af samtlige ovenstående punkter, nemlig "opgaveformulering", "indledning", "opgaveanalyse", "forudsætninger", "afgrænsninger" og "definitioner''. Med samtlige disse værktøjer i hånden træffes beslutning om, hvorledes hovedopgavens struktur skal se ud.
Herunder beskrives først og fremmest, hvad hovedopgavens redegørelse tænkes at
indeholde, og hvorledes den tænkes opdelt. Derefter kommer en nøjagtig beskrivelse af den tænkte analysemodel og metodik, og endelig en beskrivelse af vurderingsafsnittet.
Her bortskæres altså de muligheder, der alt i alt har vist sig interessante, men måske mindre relevante for opgaveløsningen. Det, der bliver tilbage, er en såkaldt
"Grand Master Plan", altså sådan ønsker jeg at gennemføre denne hovedopgave.
Analysemodeller.
Det er væsentligt at erkende, at analyse betyder diskussion, og at en analysemodel
simpelthen er en struktur til gennemførelse af den ønskede diskussion. Ved analysen tager man et givet analyseobjekt og behandler det ud fra en eller flere vinkler.
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På samme måde er der her i lærebogen eksempelvis valgt at beskrive operationer
eller våben etc. ud fra en valgt struktur, oftest "warfares". Efterfølgende skal gives
et par eksempler på analysemodeller:
•

Sammenlignende analyse. En sammenlignende analyse kan benyttes, når en
problemstilling medfører 2 muligheder (og dermed også en todeling af redegørelser) for at gennemføre en specifik problematik eller serie af hændelser. Ved
simpel direkte sammenligning gennemgår man systematisk de forskellige muligheder, idet man sammenligner undervejs.

•

Matrix analyse. En matrix analyse kan anvendes, når en serie af hændelser skal
afprøves over for en række forskellige omstændigheder. Her opstilles eksempelvis en række hændelser eller opgaver ad x-aksen i et diagram, og ud ad yaksen opstilles et tilsvarende udbud af eksempelvis materiel eller beslutninger.
De enkelte elementer på den ene akse efterprøves så mod den eller de relevante på den anden akse.

•

Målende analyse. Såfremt man har til hensigt at påvise bonitet af en beslutning
eller eksempelvis materiels egnethed til en given opgave, må man opstille et
slags måleapparat. Til det formål er det vigtigt at gøre sig klart, præcis hvad det
er, man vil opnå. Herefter må man opstille en række kriterier, der kan opfyldes,
henholdsvis anvendes til at vurdere, hvorvidt det, der skal analyseres, nu er
hensigtsmæssigt eller ej. Det behøver altså ikke kun være godt eller ej, det kan
også være bonitet eller relevans af eksempelvis beslutninger.

•

Anden styring af en analyse. En analyse kan også styres af en række overskrifter, der styrer opgaveløseren igennem en diskussion. Eksempelvis kan krigens
10 principper anvendes til overskrift for en række diskussioner eller måske de 3
hovedwarfares kombineret med en anden opdeling.

Der er i øvrigt mange andre måder at analysere på, og det man skal tænke på, når
man skal overveje en analysemodel, er, hvorledes det emne, man skriver om belyses bedst med henblik på at opnå baggrund for at kunne foretage den ønskede
vurdering.

Pkt. 9. Disposition.
Her angives stort set opgavens indholdsfortegnelse og gerne ganske detaljeret.
Det er væsentligt, at man kan danne sig et indtryk af skribentens tanker om omfang
og vægtning af de enkelte afsnit, deres underinddeling m.v. En typisk OGUhovedopgave bør vejledende omfatte ca. 30 sider og en inddeling som følger:
•
•
•
•
•

Indledning
Redegørelse
Analyse
Vurdering
Konklusion

3-4 sider
10-12 sider
10-12 sider
2-3 sider
½side.
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Det er dog mindre væsentligt at overholde det omfangsmæssige end at overholde
inddelingen og den indbyrdes vægtning af afsnittene. En velkendt kliche, om at det
er indholdet og ikke omfanget, der tæller, kan til en vis grad være korrekt. Men en
kort opgave giver normalt færre muligheder for lyspunkter end en lang, så det må
anbefales især at fastholde vægtning af analyse og vurdering over for redegørelsen.
Pkt. 10. Bibliografi.
Her angives den foreløbigt gennemgåede litteratur om emnet som andet baggrundsmateriale og det materiale, som yderligere tænkes inddraget i opgaveløsningen. Dette betyder ikke, at al baggrundslæsning skal være tilendebragt forud for
skrivning af skitseforslaget, men dog at man må have en vis indsigt i en del af materialet.
6. Skrivning af hovedopgave.
Det forholdsvis store arbejde med udarbejdelse af skitseforslaget tjener flere formål. Først
og fremmest bringes forfatterens tankegang fuldt ind i emnet, og fokuserer således forfatteren, så det efterfølgende arbejde er relativt enkelt at strukturere. Typisk vil den plan, som
opgaveanalysen har tvunget forfatteren til at overveje, langsomt tage mere og mere konkret form. Herudover er - som nævnt - opgavens indledning stort set identisk med skitseforslaget med justeringer, hvilket betyder, at man allerede er godt i gang med skrivningen
af selve opgaven, når skitseforslaget er godkendt. Endelig er indsamling og gennemgang
af størstedelen af det nødvendige materiale en forudsætning for et komplet skitseforslag.
6.1. Hovedopgavens redegørelse.
Således kan forfatteren indlede det reelle skrivearbejde med udarbejdelse af redegørelsen. Her er det vigtigt, at man holder sig til at redegøre for det relevante og kun det. Forfald ikke til at fortælle en god og spændende historie, medmindre den er relevant. Man bør
være sin opgaveanalyse og sin "grand master plan" tro og følge den opdeling, der er nødvendig for den senere analyse. Samtidig er det væsentligt, at man indholdsmæssigt holder
sig til at redegøre for de forhold, der skal anvendes i analysen og kun dette. Uanset forklaringer om sammenhæng, og hvor interessant et forhold måtte være, er det irrelevant, hvis
det ikke siden skal analyseres.
Det er en udbredt fejl at kaste sig ud i maleriske beskrivelser af spændende slag og i sin
iver overse, at en analytisk opgave bygger på en struktureret redegørelse, der fremhæver
de relevante forhold, og danner baggrund for en efterfølgende analyse og vurdering.
Husk også, at for at kunne kalde en redegørelse for velunderbygget, må man vise, at man
uddrager relevante sekvenser fra et givet kildemateriale og ikke drømmer de enkelte forhold op selv. Det kan varmt anbefales at gøre flittigt brug af noteapparatet, der er indbygget i de fleste tekstbehandlingsprogrammer.
Endelig bør man holde sig for øje, at analyserende eller vurderende bemærkninger ikke
hører hjemme i en redegørelse, hold tingene adskilt, redegør i "redegørelsen", analyser i
"analysen" og vurder i "vurderingen".
6.2. Hovedopgavens analyse.
Analysen burde på dette tidspunkt ikke være vanskelig, især ikke såfremt man har en konkret plan i sit skitseforslag. Imidlertid er det ofte her, at man bliver i tvivl om, hvad analyse
egentlig er. Her bør det atter erindres, at analyse blot er diskussion. Således skal de be-
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greber eller situationer, der skal analyseres, betragtes, diskuteres og omtales udfra forskellige vinkler.
Når man diskuterer, er det væsentligt at lade diskussionen pege i retning af tendenser, der
er relevante for belysning af emnet. Således skal her vises et eksempel på en nøglesætning i analysen: "Der er redegjort for. ...... og ....... , hvilket kan betyde .... og også have relevans inden for. ....... I lyset af .............. betyder det imidlertid måske også ............ alt i
alt peger det på at.. ............... "
Det er vigtigt at fastholde, at man alene diskuterer, ikke vurderer eller konkluderer. Det er
ligeledes væsentligt, at der ikke kommer nye oplysninger, da de relevante oplysninger hører hjemme i redegørelsen.
Hvis man føler, at dette giver for mange løse tråde, muligheder og indikationer, kan man
med fordel lave delsammenfatninger efter de enkelte afsnit i analysen. Principielt kan der
ikke være tale om delkonklusioner, da man endnu ikke har foretaget en vurdering af analysens resultater.
6.3. Hovedopgavens vurdering.
Vurderingen er det afsnit i opgaven, hvor de mange tråde samles, og resultatet af redegørelsen og analysen vurderes. Det vil sige, at man tager de mange tendenser, indikationer
og sammenfatninger og foretager et antal vurderinger, der har relevans for opgaven.
Eksempelvis kan man sige, at "På baggrund af tendensen til ..... og redegørelsens fastslåen af ....... må det vurderes, at. ................... " og "Analysen peger på, at.. ........ , hvorfor det vurderes, at.. ........................ ".
Det er væsentligt, at der ikke kommer nye oplysninger i vurderingen. Faktuelle oplysninger
hører hjemme i redegørelsen, såfremt de er relevante. Det er også vigtigt, at der ikke
kommer analytiske betragtninger, der jo hører hjemme i analyseafsnittet. Der er altså ikke
tale om en "personlig vurdering", som eksempelvis kan tillægges i en stabsstudie, men en
så objektiv vurdering som man muligt kan opnå på baggrund af de givne resultater.
En vurdering vil typisk fylde et par sider for en normal opgave på OGU niveau.
6.4. Hovedopgavens konklusion.
Konklusionen er en kort afslutning på opgaven, der sammenfatter opgavens vurderinger i
en konklusion, der relateres til den stillede opgavetekst og evt. til en given hypotese.
6.5. Brug af bilag m.m.
Det er ofte hensigtsmæssigt at anvende bilag i en vis udstrækning. Dette bør dog gøres
kritisk, så man også her alene medtager det for opgaven relevante materiale. Hvis større
faktuelle udredninger har relevans for opgaven, men forekommer for omfattende, kan man
eksempelvis lave et bilag, som læseren i givet fald kan referere til. Ligeledes kan opremsninger af fakta, flådesammensætninger, kort og tegninger med fordel samles i bilag. Men
husk at lave henvisninger, så bilagene fremstår relevante og nødvendige.

kapitel 8 - side 9

3. udgave, december 2004

KAPITEL 9
Søkrigens operationer.

1. Indledning.
Dette kapitel omhandler det grundbegreb, der hedder "søkrigens operationer". Søkrigens
operationer omfatter enhver handling, hvori søkrigens midler indgår.
Operationer udføres i krig, krigslignende situationer, krisesituationer, fredstid eller i overgangsperiode mellem krig og fred. Deres formål kan være af bl.a. strategisk, taktisk, forsyningsmæssig eller øvelsesmæssig art. Operationer kan omfatte fra en til flere tusinde enheder, og de kan være offensive eller defensive. De kan være af kortere eller længere varighed. Flere operationer kan udføres samtidigt under samme kommando, og operationerne kan være værnsspecifikke eller "joint" og/eller "combined". Operationer kan være en
finte, der udføres for at vildlede fjenden og sprede hans styrker ved at demonstrere en
trussel mod andre områder eller objekter, inden det egentlige hovedangreb sættes ind.
Det kan også være en diversion, der har samme formål som en finte, men operationen føres igennem til egentlig kontakt med fjenden.
Ved således at benytte søkrigens element til at nå søkrigens mål anvendes søkrigens doktriner til gennemførelse af søkrigens operationer.
Vær i øvrigt opmærksom på, at uanset den generelle opfattelse af, hvad en operation er,
kan alt, hvad man foretager sig, betragtes, planlægges og gennemføres som en operation.
Eksempelvis gennemførelse af en lektion i et fag på SOS, gennemførelsen af et officielt
besøg, aflevering af en hovedopgave etc.
2. Organisation og ordrer.
En flåde (Fleet) er en større organisation af primært skibe, men kan også omfatte fly og
marineinfanteri samt andre af søkrigens midler i en sådan udstrækning, at operative opgaver i et givet område kan løses med egne midler. Store flåder, der deployeres samlet, anvendes typisk også til strategisk signalgivning. Eksempelvis kan anføres den engelske
"Home Fleet", den amerikanske "Sixth Fleet", den russiske Østersøflåde, den svenske
"Kystflåden" og på dansk flåden eller søværnet.
2.1. Typeorganisation og kamporganisation.
I Danmark og i de fleste NATO-lande er flåderne opdelt forskelligt i fredstid og under øvelser, operationer og egentlig krig. Dette er resultatet af en længere varende udvikling og
betegnelserne har derfor ikke nødvendigvis historisk gyldighed, ligesom betydningen kan
være forskellig fra land til land. Der skelnes i de fleste af NATO nationernes terminologi
mellem to organisationstyper, nemlig typeorganisation og kamporganisation.
2.1.1 Typeorganisation.
Typeorganisationen (Type Organisation) tjener hovedsageligt administrative og uddannelsesmæssige formål. Den omfatter normalt skibe af samme eller nærlig samme type samt
evt. tildelte kommandoskibe, depotskibe, tilhørende mobile baser, fly og lign. Fordelen ved
at samle enhederne er, at der kan opnås optimal synergi ved grundlæggende træning, udvikling af doktriner og materielvedligeholdelse i en gruppe af ens enheder. Med udgangs-
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punkt i en basehavn varetages koordinering af uddannelse, personelorganisation og vedligeholdelse samlet. Grundlæggende øvelsesvirksomhed - typeøvelser - afholdes også
samlet og organiseres af typeorganisationens højere myndigheder, flotiller (flotillas) eller
eskadrer (squadrons). Eksempelvis afholder den danske flådes eskadrer øvelser, der kaldes SQUADEX. Såfremt man ønsker en fast geografisk fordeling af enhederne, eller simpelthen har mange af den samme type enheder, kan man have flere eskadrer, og disse
eskadrer (2 eller flere) vil da kunne udgøre en flotille.
Eskadrer inddeles i divisioner af samme skibstype (divisions) bestående af 2-4 skibe. En
division kan yderligere underinddeles i halvdivisioner (subdivisions).
Den danske flåde er for tiden fredstidsopdelt i en typeorganisation med fire eskadrer: 1.
Eskadre (inspektionsskibe), 2. Eskadre (korvetter og overfladekampskibe (FLEX 300)), 3.
Eskadre (mineskibe) og 5. Eskadre (ubåde).

2.1.2. Kamporganisation.
Kamporganisationen (Task Organisation) anvendes hovedsagelig til operative formål. Organisationen anvendes ved NATO-operationer, men kan også anvendes nationalt. En
kamporganisation etableres med direkte henblik på en bestemt operation, evt. blot for en
øvelse. Den omfatter derfor skibe af forskellige typer, der er nødvendige for udførelsen af
den pågældende operation. En meget stor operation tildeles en Commander Task Force
(CTF). I NATO-organisationen er CTF 420 eksempelvis ADMIRALDANFLEET (CH SOK),
medens CTF 400 er CINCGERFLEET (Chefen for den tyske flåde). En Task Force kan
bestå af op til 10 Task Groups (TG), der igen opdeles i Task Units (TU), der yderligere kan
inddeles i Task Elements (TE).
3. Operationstyper.
Som nævnt tidligere findes der næppe grænser for antallet af mulige operationer. Nogle af
disse er faktisk allerede nævnt som nødvendig forklaring i kapitlerne om søkrigens midler.
Operationer kan eksempelvis benævnes efter:
•
•
•

De midler, der indgår (f.eks. ubådsoperationer).
De mål operationerne er rettet imod (f.eks. anti-ubådsoperationer).
Formålet med operationen (f.eks. eftersøgningsoperationer).

På baggrund af ovennævnte forhold kan operationerne inddeles i operationstyper, men
det er vigtigt at erindre, at der ikke er to operationer, der er ens, samt at søkrigens operationer nødvendigvis ændres i takt med udviklingen af søkrigens midler (primært våben) i
modsætning til krigens uændrede principper. Man må således forvente, at nye operationstyper vil fremkomme, og gamle udgå.
Der er flere metoder at opdele operationer efter, i lighed med andetsteds i lærebogen findes opdeling efter "warfares" hensigtsmæssig. Efterfølgende behandles operationstyper
efter følgende inddeling:
•
•
•
•
•

ASUW - Anli Surface Warfare.
ASW - Anli Submarine Warfare.
AAW - Anli Air Warfare.
AASYW - Anli Asymmetrical Warfare
MW - Mine Warfare.
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•
•
•
•

LA - Land attack.
Amfibiske operationer.
MOOTW - Military Operations Other Than War.
Andre operationer.

4. ASUW - Anti Surface Warfare.
Formålet med ASUW er krigsførelse mod fjendtlige overfladeenheder (skibe). Udover
den egentlige kamp mod krigsskibe i krigssituationer - herunder såvel med enkeltskibe
som koordinerede angreb - omfatter ASUW endvidere en række operationer i fredstid
og i forbindelse med kriser (se pkt. 4.1. Overvågningsoperationer), ligesom andre operationer klart kan have elementer af ASUW. Eksempelvis er et overvejende flertal af
miner rettet mod overfladeskibe, hvorfor MW af mange opfattes som en del af ASUW.
ASUW er en af søkrigens vigtigste discipliner, hvor færdigheder udviklet ved uddannelse, træning og erfaring sammen med tålmodighed og koldblodighed kan være afgørende faktorer for udfaldet. Mange traditionelle taktiske overvejelser indgår i operationerne, hvorunder overvejelser omkring omstændigheder som sol, vind, bølger, dybde, evt.
kystlinie og strøm altid bør indgå.
Midlerne til ASUW er dedikerede ASUW overfladeenheder, visse typer ubåde, kystdefensionsanlæg, FBA, MPA samt helikoptere. Næsten alle overfladeenheder har en vis
form for basal ASUW-kapacitet i form af større eller mindre kaliberet artilleri. Idet vægten i mange år har været lagt på ASW og AAW, er få større enheder (CC-DD-FF) optimeret til ASUW alene, men de kan dog ofte en betydelig ASUW-kapacitet samtidig med
en anden "primary warfare". FAC derimod er optimerede til angreb mod andre skibe
under anvendelse af såvel missiler (SSM), torpedoer og artilleri. Endvidere er mange
kystubåde primært udviklet til kamp mod overfladeenheder, herunder overvågningsoperationer 1 . Flådehelikoptere er en vigtig ingrediens i ASUW både som våbenbærere eller
til billedopbygning.
De danske korvetter af NIELS JUEL-kl og FLEX-300 i kampversionen samt vore ubåde
har deres primære ekspertise inden for ASUW. Den danske version af LYNX helikopteren er optimeret til ASUW med ESM, FLIR og link.
Våbnene i ASUW er artilleri, missiler (SSM, ASM, SLSM), torpedoer samt miner.
De sensorer, der anvendes til ASUW, er eksempelvis radar, ESM, IR, elektrooptik, sonar (aktiv/passiv) og visuelle midler. Sensorerne kan være placerede direkte på krigsskibe, på fly (herunder recce-fly, MPA, FBA og helikoptere), samt i UAV og satellitter.
Luftbårne enheder er som det ses en væsentlig ingrediens i ASUW. Flåderne fra de
fleste nationer er derfor delvist afhængige af samarbejde med de øvrige værn, primært
flyvevåbnet - joint operations. Det danske flyvevåben kan eksempelvis anvendes til at
gennemføre RECCE og angreb mod fjendtlige skibe. Et andet joint aspekt er assistance til ASUW fra elektroniske signalopklaringsenheder fra hærstyrkerne. Kun USA har
alle nødvendige luftbårne midler inkluderet i deres NAVY, hvorfor man stort set kan løse alle maritime typer operationer uden at involvere andre værn.
Der er væsentlige samarbejdsmuligheder med andre nationer - combined operationsinden for ASUW og dette foregår i såvel de stående NATO-flåder som i de til en bestemt operation sammensatte internationale flådestyrker.

1

Den særlige rolle for ubåde som efterretningsindhentningsenhed (pkt. 4.1.2) behandles af praktiske årsager her under ASUW, da operationen kan være relateret hertil.
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4.1. Overvågningsoperationer.
Overvågningsoperationer omfatter operationer på såvel det taktiske som det operative
niveau, der - under forskellige omstændigheder - har til formål at indhente oplysninger
om de fjendtlige enheders bevægelser. Operationerne kan i yderste konsekvens - og
tæt på initiering af egentlige krigsmæssige handlinger parterne imellem - medføre meget direkte konfrontationer og evt. våbenanvendelse mod modpartens enheder. Operationerne udføres typisk med overfladeskibe, ubåde, helikoptere og/eller fly med det
formål at give et billede af situationen i et givet område. Sådanne operationer omfatter:

•

Farvandsovervågning (Sea surveillance) er den grundlæggende overvågningsoperation, der foregår kontinuert omkring en flådestyrke eller i nationale farvandsafsnit
som forberedelse til enhver ASUW aktion. Formålet er, via systematisk observation
og identifikation af enhederne i et givet område, at etablere et Recognised Surface
Picture (RSP), der til enhver tid kan give chefen, ASUW-commander eller OTC et
klart billede af overfladesituationen som baggrund for operative beslutninger. Farvandsovervågning ledes af flådestyrkens ASUW-commander og foretages med alle
til rådighed værende midler, herunder de sejlende enheder, der er tildelt styrken,
helikoptere, UAV og eventuelle fastvingefly. De flyvende enheder udgør ofte en vigtig del af identifikationsprocessen.
Farvandsovervågning af de danske farvande ledes af Søværnets Operative Kommando men er delegeret til Marinedistrikterne, der anvender faste radarinstallationer og kystudkigge og har tildelte sejlende enheder. Endvidere assisterer søværnets øvrige enheder, herunder helikoptere, marinehjemmeværnet og enheder fra
flyvevåbnet.

•

Rekognoscering (Reconnaissance, kort: RECCE) er en del af den indhentning, der
foretages som led i opbygningen af RSP. Det vil sige, at man på baggrund af forskellige oplysninger/efterretninger har en formodning om, at fjendtlige enheder vil
være til stede i et givet område til et givet tidspunkt. Der udsendes derfor en rekognoscerende enhed, ofte i form af et fly (evt. foto-RECCE) for at indhente oplysninger
om fjenden eller om den potentielle fjendes aktiviteter. Helikoptere og overfladeskibe kan tillige fungere som RECCE og ubåde har her særlige fordele i kraft af muligheden for at kunne gennemføre operationen uopdaget. Man kan også rekognoscere
for at indhente meteorologiske, hydrografiske eller geografiske oplysninger, eksempelvis forud for en flådestyrkes passage.

•

Patruljering (Patrol) er også en del af den indhentning, der foretages som led i opbygningen af RSP. Patruljering betyder, at man placerer en eller flere enheder i et
givet geografisk område eller på en linje, hvor man ikke ønsker at fjendtlige enheder
uopdaget skal passere. Man har altså ikke her konkrete formodninger om fjendens
mulige positionering. Ubåde og overfladeskibe kan fungere som patruljeenheder,
men ubåden er ikke nødvendigvis altid lige velegnet, da værdien af oplysninger kan
forringes såfremt de forsinkes og ubådens overlevelse kan omvendt kompromitteres
ved en sådan videresendelse.

•

lnvestigering (UK: lnvestigation) er den handling, der foretages, når et givet mål i
farvandsovervågningen er erkendt, men ikke identificeret. Det kan også være et
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mål, hvis position er forbundet med usikkerhed. En eller flere enheder kan beordres
til at investigere målet for at fastslå dets identitet.
•

Eftersøgning (Search) er en systematisk eftersøgning af et bestemt område med
det formål at konstatere, om et mål befinder sig inden for området og i bekræftende
fald, at lokalisere det. Search and rescue (SAR) er også en sådan eftersøgning.
SAR er dog egentlig eftersøgning efter egne piloter, der har måttet forlade deres fly,
men i fredstid tillige en del af søredningstjenesten, der egentlig har civilt formål.

•

Skygning (Shadowing), der er den fortsatte observation og rapportering af et mål,
der foretages efter identifikation, såfremt OTC finder det hensigtsmæssigt at tilegne
særlige mål særlig opmærksomhed. Skygning kan foregå på såvel stor afstand som
tæt på, men metode og midler må afhænge af situationen.

•

Harassment betyder at genere fjendtlige enheder ved at forsøge at forhindre deres
gøremål uden direkte at anvende våben mod dem. Harassment foregår i en kriseperiode og spændingslid inden et egentligt krigsudbrud. Anvendelse af våben kan derfor blive del afgørende moment, hvor konflikten reelt startes. Harassment gennemføres eksempelvis ved at jamme kommunikation, belyse modstanderen med ildledelsesradar, belyse broen (om natten) for at blænde modstanderen, navigere på en
for modparten generende måde o.s.v.

•

Marking/countermarking og "tit for tal", "tattletail". Disse begreber skal ofte ses i direkte forlængelse af "harassment" og "skygning", og beskriver generelt det samme,
nemlig at sætte en enhed til at "marke" en fjendtlig enhed, oftest i umiddelbar nærhed, og ofte en enhed, der skygges eller harasses. Dette foregår umiddelbart forud
for krigsudbrud, og medfører, at såfremt krigen starter (især ved at fjenden indleder), vil den "markende enhed" umiddelbart engagere den "markede enhed". Fænomenet kaldes også "tit for tal" eller "tattletail". Fjenden kan vælge at indsætte
endnu en enhed, der så fungerer som "countermarking", og dermed engagerer den
førnævnte enhed "markeren".

4.1.2. Særlige overvågnings- og efterretningsindhentningsoperationer.
Mindre kystubåde er særligt velegnede til at gennemføre særlige operationer i kystnære
områder, hvor man indhenter efterretningsmæssige oplysninger, ikke blot om den sømilitære situation, men også oplysninger af strategisk karakter og eksempelvis om situationen
på det fjendtlige landterritorium. Ubåden kan anvende egne sensorer hertil, eller evt. anvende specialstyrker. Operationstypen, der må betegnes som strategisk i karakter, kan
blandt andet anvendes forud for en større joint operation. Operationstypen hedder også
Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR). Det skal bemærkes, at også større
ubåde anvendes hertil.
4.2. Anti-invasions operationer.
Anli-invasions operationer (Emergency Defence Operations) omfatter operationer, med
det formål at forhindre en fjendtlig invasion fra søsiden. Det er for snævert, alene at betragte anti-invasionsoperationer som et forsvar mod amfibieoperalioner, da en invasion
kun i få tilfælde vil blive gennemført fra søsiden alene, men vil være joint og derfor koordi-
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neret med styrkeindsættelse fra luften og evt. landsiden. Forsvaret mod sådanne operationer er ligeledes karakteriseret ved en joint indsats af forskellige styrker fra alle værn.
Det er væsentligt at forstå, at netop dette har været kernen i Danmarks maritime doktrin i
over 30 år under den kolde krig, hvorfor operationstypen nævnes specifikt her. Uanset
trusselsbilledet vil der fortsat være et behov for ekspertise i nationalt forsvar. Spørgsmålet
er, i hvilken grad Danmark kan opretholde denne ekspertise, medens doktrinen ændrer sig
til i langt højere grad at kunne varetage internationale operationer. Det kan argumenteres,
at man vil kunne opretholde sin ekspertise samtidigt med at man også dygtiggøres til de
mere moderne opgaver.
Danmarks geografi ændres ikke, så væsentlige elementer af et nationalt forsvar fra søsiden må nødvendigvis indeholde forsvar mod invasion, hvorfor de offensive ekspertiser i
den defensive doktrin ikke må forglemmes. Dansk sømilitær ekspertise ligger i nyere tid
klart i de kystnære ASUW operationer, men er præget af at operationerne i givet fald foregår nær eget territorium og med korte forsyningslinier. Operationerne kan således for en
væsentlig del udføres af mindre enheder med begrænset aktionsradius som f.eks. Fast
Attack Craft og kystubåde.
Der henvises i øvrigt til kapitel 4 vedrørende "littoral warfare", hvori den nyere doktrinære
udvikling af den danske flåde tillige berøres.
5. ASW - Anti Submarine Warfare.
Formålet med ASW er krigsførelse mod fjendtlige undervandsbåde, herunder reelt også blot at forhindre disse i at gennemføre angreb. Krigsførelse mod fjendtlige undervandsbåde kan også omfatte angreb på støtteenheder, ubådsbaser (ASW Strike Operations) og værfter.
ASW er en af søkrigens vigtige og vanskelige discipliner, hvor færdigheder udviklet ved
uddannelse, træning og erfaring skal kombineres med tålmodighed, avanceret materiel
og viden om oceanografiske forhold. Balance er ofte nøgleordet, idet ellers simple beslutninger om eksempelvis kurs og fart kan være af afgørende betydning for effekten af
ens bestræbelser. Alligevel må en begrænset succes ofte accepteres. Selvom ASW
ikke har helt så fremtrædende en rolle som tidligere, er det fortsat- sammen med AAW
- en af de 2 warfares, som en større overfladeenhed forventes at have en vis kapacitet
inden for. ASW øvelser benævnes normalt CASEX.
Med erfaringerne fra ubådskrigsførelse under to verdenskrige og udviklingen af ubåde
til også at omfatte strategiske missilbærende ubåde blev det naturligt, at der under den
kolde krig blev lagt stor vægt på ASW. Under den kolde krig var beskyttelse af de søværts forbindelseslinier over Atlanterhavet (Sealines of Communication - SLOCs) fortsat af højeste prioritet. Her videreudvikledes metoderne til konvojering (Screening eller
Escort operations), der er karakteriseret ved at blive udført højst ca. 10 sømil fra den
styrke, der skal beskyttes. Specielle ASW-grupper (hunter-killer groups eller Submarine
Action Units - SAU) kan herunder indsættes i støtteoperationer. Endvidere udviklede
man mulighederne for at kontrollere civile skibe ved kanalisering af trafikken i ruter (Qruter) i forbindelse med den samlede NCS-tjeneste (Naval Control of Shipping) samt
NCF (Naval Control of Fishing). Disse ekspertiser har præget den doktrinære holdning
også lang tid efter den kolde krig, og det i en sådan grad, at blot den mulige tilstedeværelse af en enkelt ubåd fortsat kan binde betydelige flådestyrker.
Midlerne til ASW er større specialiserede ASW overfladeenheder, særlige ASW-ubåde,
MPA og helikoptere. Det siges lidt populært, at det bedste middel til at jagte ubåde er
andre ubåde, det er dog langt fra alle ubåde, der er udviklet hertil, men nogle, de så-
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kaldte hunter-killer ubåde, er beregnet til netop at operere mod fjendtlige strategiske
missilbærende ubåde. Fly og helikoptere har den fordel, at de ikke udgør et mål for
ubåden 2 , men de har vanskeligt ved at anvende sensorer i vandet og vægtmæssige
begrænsninger for de våben de kan medføre og endelig er der tidsmæssige begrænsede i deres tilstedeværelse i området. Et MPA er dog et fremragende middel til ASW,
ligesom ASW-helikoptere nærmest er en betingelse for at en overfladeenhed kan gennemføre effektiv ASW.
Danske enheder har i en del år alene i begrænset omfang været udrustet til ASW. Dette hænger sammen med de meget begrænsede operationsmuligheder 3 for ubåde i de
danske farvande og en mulig trussel alene i Østersøen. Udviklingen af Standard Flex
300 i en ASW version har været succesfuld, men er egentlig en reminiscens fra den
kolde krig, da denne version af Flex 300 oprindeligt var tænkt som en afløser for den
ASW-kapacitet som de gamle DAPHNE-kl. patruljebåde tilvejebragte. Flex 300 er fortsat mest velegnet til operationer i det danske nærområde, men som nævnt er ubådstruslen her yderst begrænset. Det skal erindres, at THETIS-kl, herunder kommandoskibet THETIS 4 er ganske velegnet til ASW i kraft af en god HMS og også VDS. Våbenmæssigt er de dog begrænsede til dybdebomber.
Våbnene i ASW er primært særlige ASW-torpedoer, dybdebomber og miner. Danmark
har hidtil alene haft dybdebomber, men er ved at implementere en A/U-torpedo MU90.
De sensorer, der er involverede i ASW, er eksempelvis aktiv sonar, hydrofon (passiv
sonar), radar, ESM, IR, elektrooptik og visuelle midler. MPA anvender en god radar til
at afsløre et periskop i overfladen og en særlig magnetisk detektor i halepartiet (MAD Magnetic Anomaly Detector). Såvel MPA som helikoptere kan medføre sonarbøjer
(Sonobuys), som droppes i vandet ved stærke indicier på en ubåd i området. De fleste
sonarbøjer er passive og lægges derfor i et mønster, så man kan triangulere qua pejlinger. Sonarbøjerne kan aflyttes fra det fly, der har udlagt dem. Nogle helikoptere er
udstyret med en dipping-sonar, der kan være både aktiv og passiv, og har den fordel,
at den kan placeres i forskellige dybder, og dermed lytte efter en ubåd, selvom denne
udnytter salinitetsmæssige 5 forhold til at gemme sig for normale sonarer. Skibe kan
også anvende sådanne sonarer, de hedder da VDS (Variable Depth Sonar) og er normalt aktive. Alle aktive sonarer har dog såvel en sender som en modtager (hydrofon)
og vil normalt også have en passiv "mode". De passive metoder har efterhånden vist
sig meget effektive og har derfor været genstand for intens udvikling. Et resultat heraf
er "towed array", der er et helt system af hydrofoner, der slæbes i styrede dybder efter
ASW-enheden, og således er fri for forstyrrelser fra skibsskroget. "Towed arrays" lave
frekvenser sikrer en stor udbredelse og evne til hermed i højere grad af kunne skabe
fingerprint på de enkelte ubåde. De nyeste versioner af "towed array" kombinerer endda de hidtil kendte fordele med muligheden for en aktiv udsendelse.
Der er reelt ikke noget som helst joint aspekt i ASW, der stort set altid varetages af flådeenheder og maritime specialfly. Undtagelsen, der bekræfter reglen er de engelske
MPA (NIMROD), der reelt tilhører Royal Air Force. Der er væsentlige samarbejdsmuligheder med andre nationer - combined - og dette foregår i såvel de stående NATOflåder som i de til en bestemt operation sammensatte flådestyrker.
2

Der er dog efterhånden blevet udviklet missiler til affyring fra undeivandsenheder mod fly og helikoptere.
Dykkemulighederne er simpelthen begrænsede, med mindre der er tale om ganske små ubåde i bestemte farvandsafsnit.
4
THETIS sejler primært som kommandoskib for Søværnets Taktiske Stab, men er også en FFHV - primær ASW-enhed. THETIS skal
være kommandoskib frem til ca. 2007, hvor ABSALON-kl fmventes at kunne overtage rollen.
5
Salinitet er et udtryk for opslemningen af salte og mineraler. Dette påvirker lydudbredelsen i den givne vandmasse.
3
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6. AAW - Anti Air Warfare.
Formålet med AAW er krigsførelse mod fjendtlige fly, helikoptere, UAV eller missiler.
AAW er den tredje såkaldte hovedwarfare og er dermed også en af søkrigens vigtige
og vanskelige discipliner, hvor færdigheder udviklet ved uddannelse, træning og erfaring skal kombineres med snarrådighed, beslutsomhed og velfungerende avanceret
materiel. Selvom AAW ikke har helt så fremtrædende en rolle som tidligere, er del fortsat - sammen med ASW - en af de 2 warfares, som en større overfladeenhed forventes at have en vis kapacitet inden for.
AAW foregår ofte simultant med andre operationer, idet det dog er væsentligt at skelne
mellem reel AAW og simpelt forsvar mod angreb fra luften - Air Defence (AD). Selvom
begge begreber falder under kategorien AAW, er det væsentligt at erkende, at en enhed ikke gør nogen AAW-mæssig forskel, såfremt del eneste, den bidrager med, er
eget selvforsvar.
Hangarskibe med fighters og de enheder, der er i besiddelse af særligt langtrækkende
varslingsmidler og langtrækkende SAM (Surface to Air Missiles) som STANDARD eller
SEA DART, kan varetage reel krigsførelse mod fjendens luftbårne midler. Dette kaldes
også for "area defence". Også landbaserede fly og i visse tilfælde missilenheder 6 kan
være involverede i reel AAW.
Enheder, der kan forsvare sig selv - og måske en anden enhed i umiddelbar nærhed med artilleri og kort til mellemdistance SAM som SEA WOLF eller SEASPARROW kan
varetage det, der kaldes "point defence", der reelt er selvforsvar (AD). Flådeenheder,
der således ikke besidder en fuldgyldig AAW kapacitet, er afhængige af støtte fra anden side, såfremt der ikke er AAW-enheder eller hangarskibe i nærheden. Derfor kan
AAW have væsentlige joint aspekter i form af samarbejde med et flyvevåben, der assisterer med CAP (Combat Air Patrol) og måske missilforsvar fra land (evt. HAWK). Har
man ikke gode varslingsmuligheder, kan OTC overveje at deployere en enhed i trusselsretningen en såkaldt AAW-picket.
De våben, der anvendes til AD på kort hold, hedder CIWS (Close in Weapon Systems)
og omfatter småkaliberet artilleri og små missiler som RAM. AD omfatter også ASMD
(Anli Ship Missile Defence), der igen både omfatter CIWS, chaff, decoys og jamming.
Udover det direkte forsvar - uanset distancen - mod fjendtlige fly omfatter AAW også
direkte angreb mod fjendtlige fly-baser, hvilket kan gøres med fighterbombers fra hangarskibe (eller landbaserede) eller med LA-missiler.
Midlerne til AAW er dedikerede AAW overfladeenheder og hangarskibe. Næsten alle
overfladeenheder har en vis form for beskyttelse mod luftangreb (AD), som minimum i
form af større eller mindre kaliberet artilleri. Større enheder (CC-DD-FF) har i mange år
skullet være optimeret til enten ASW eller AAW. ingen nuværende danske enheder har
reel MW-kapacitet, men korvetter af NIELS JUEL-kl har i kraft af en meget god AAWradar, god uddannelse og træning kunnet deltage aktivt i AAW under deployeringer
med STANAVFORLANT.
De sensorer, der er involverede i AAW, er primært radar og ESM, men også IR, elektrooptik og visuelle midler anvendes.
Der er væsentlige samarbejdsmuligheder med andre nationer - combined operations - og
dette foregår i såvel de stående NATO-flåder som i de til en bestemt operation sammensatte flådestyrker.

6

HAWK~eskadriller kan arbejde sammen med maritime enheder.
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7. AASYW - Anti Asymmetrical Warfare.
Formålet med asymmetrisk krigsførelse er forsvar mod asymmetriske trusler. Truslen kaldes asymmetrisk, fordi den - sammenlignet med en konventionel militær trussel - er vanskelig at erkende, før det er for sent, fordi den våbenmæssigt kan være væsentligt anderledes end konventionelle sømilitære våben og fordi truslen er særdeles vanskelig at forsvare sig mod ud fra sædvanlige normer og internationale regelsæt, herunder de givne
''Rules af Engagement". Endelig er truslen tilstede i fredstid på alle steder, hvor terrorister
opererer.
Asymmetrisk krigsførelse, eller nærmere forsvar mod asymmetriske trusler, er et begreb,
der er opstået i starten af det 21. århundrede, hvor direkte konflikter imellem nationsstater
er ebbet ud og terrorisme er vendt mod såvel civile som militære mål. Kendte asymmetriske angreb er det mod USS COLE, en amerikansk destroyer, der den 12. oktober 2000 lå
i havn i Yemen, da et mindre fartøj sejlede ind i siden og detonerede en selvmordsbombe.
herved fik COLE alvorlige skader og 17 besætningsmedlemmer gik tabt og 36 blev såret.
Den franske supertanker LIMBURG blev i 2002 ud for Yemens kyst udsat for et tilsvarende angreb under gang.
Terrorister og paramilitære enheder vides specifikt at træne i angreb på såvel civile som
militære skibe. Når man i krisesituationer deployeres til kystnære områder, må man forberede sig på den asymmetriske trussel, hvad enten man sejler som styrke, som enhed eller
som eskorte af civile fartøjer. Selvom kun fantasien sætter grænser nævnes her de mål,
metoder og våben, som terrorister og paramilitære enheder kunne tænkes at anvende.
Målene med asymmetriske aktioner kan bl.a. være følgende:
• At ukampdygtiggøre militære enheder.
• At beskadige civile enheder.
• At dræbe VIP's.
• At udstille besætningers sårbarhed.
• Påvirke besætningers moral.
• Påvirke befolkningens moral via psykologisk krigsførelse.
• Promovere propaganda via medier.
• At stjæle militære hemmeligheder eller at forårsage skade på militære CIS-strukturer.
Følgende metoder eller platforme kan anvendes til asymmetriske aktioner:
• Angreb med undervandsfartøjer.
• Angreb med svømmedykkere.
• Angreb med overfladefartøjer: Jetski, hurtigtgående småbåde (FIACs - fast insertion
attack craft), fiskefartøjer, lystfartøjer og også større fartøjer.
• Angreb fra landsiden fra skydepositioner eller fra køretøjer.
• Angreb fra bemandede (LSF - low slow flyers) eller ubemandede fly. Enten med våben
eller ved at bruge flyet som missil.
• Demonstrationer og oprør.
• Elektroniske eller elektromagnetiske angreb af militære CIS-strukturer.
Følgende våben kan anvendes til asymmetriske angreb:
• Bilbomber (selvmords eller fjernbetjent).
• Bomber skjult i kasser eller post.
• Kastede granater eller anden form for kastede eksplosiver.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kortrækkende missiler som anti-kampvognsmissiler eller SAM.
Anli-personel eller - kampvogns raketpropellerede granater (RPG).
Morterer.
Håndvåben.
Anti-personelminer
Miner eller eksplosiver fastgjort til skibsskrog eller kaj.
Drivminer.
Undervandsbomber (selvmords eller fjernbetjent).
Fly (selvmords eller fjernbetjent).
Overfladefartøjer (selvmords eller fjernbetjent).
Menneskelige selvmordsbombere.
Kemiske, biologiske eller nukleare kampmidler.

En flådestyrke vil normalt udstede overordnede retningslinier for AASYW, men i sidste ende er det op til den enkelte enhed at kunne forsvare sig selv. Forsvar mod asymmetriske
angreb er først og fremmest vanskeligt, fordi man først meget sent eller måske bagefter
kan erkende angrebet. Små lystfartøjer, der kystnært sejler tæt på enheden er et perfekt
skalkeskjul og hvis de først når frem til skudvidde af skibssiden eller nærmere er det for
sent at hindre et angreb. Omvendt kan man ikke bare skyde varselsskud efter alt, der
kommer i nærheden, så det vigtige er at kunne identificere indholdet af hver enkelt lille enhed, medens disse er på en vis afstand af orlogsskibet. Sådan identifikation kan foretages
med bevæbnet RHIB (Rigid Hull lnflatable Boat) eller helikopter (helst også bevæbnet).
Forsvaret mod mindre enheder foretages med småkalibret artilleri eller maskingeværer,
medens mindre flyvende enheder kan bekæmpes med lette SAM eller artilleri. Sådanne
engagementer må oftest styres direkte fra broen og ikke fra operationsrummet, idet situationen kræver en meget kort kommandovej, da den udvikler sig på ganske få minutter.
8. MW - Mine Warfare.
Minekrigsførelse (Mine Warfare - MW) omfatter normalt mineudlægningsoperationer og
minerydningsoperationer. Minerydning deles op i konventionel mekanisk minestrygning,
og det efterhånden mere udbredte "mine hunting". Selv inden for mineskibene er kravene
så forskellige, at det reelt kun er det fælles medium minerne og de dermed forbundne operationer, der kæder minelæggerne og minestrygerne sammen i en gruppe. Men når en nation ønsker at kunne lægge miner er det en logisk følge, at man også gerne vil være i
stand til at fjerne disse igen, ikke mindst fordi det ofte vil foregå i eget farvand. Endvidere
er det også en folkeretslig forpligtelse, at man skal kunne fjerne egne udlagte miner, hvilket afstedkommer en samlet ekspertise på området.
8.1. Minelægningsoperationer (Mining operations).
Minelægningsoperationer omfatter udlægning af offensive eller defensive minefelter fra
overfladeenheder, ubåde eller fly. Operationerne kan have karakter af f.eks. blokade, afbrydelse af forbindelseslinier (Sea Lines of Communication, SLOCs), eller anti-invasionsforsvar. Minerne kan være enten selwirkende (ukontrollerede) eller kontrollerede (kan armeres og desarmeres efter behov - se også søkrigens våben, miner).
Egentlige minelæggere anvendes normalt til udlægning af defensive minespærringer.
Udover de egentlige minelæggere kan de fleste orlogsskibe, herunder også ubåde, i
forskellig udstrækning anvendes til udlægning af miner, evt. som et supplement til de
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egentlige minelæggere ved lægning af defensive spærringer. Endvidere kan også skibe
fra den civile skibsfart som f.eks. diverse statsskibe, fiskekuttere, bil- og togfærger anvendes til supplerende udlægning af miner.
Defensive minespærringer er spærringer i nærheden af egne stræder og gennemsejlingsfarvande samt ud for egne kyster, oftest som led i et anti-invasionsforsvar. Minefelter kan endvidere benyttes til at beskytte egne trafikruter, ankerpladser og øvrige maritime eller joint operationer. Offensive minespærringer udlægges normalt af andre orlogsskibe (f.eks. ubåde, patruljefartøjer, FAC osv.) i nærheden af fjendtlige kyststrækninger eller foran en fremrykkende fjende.
Ved udlægning af miner er det optimalt at kunne fordre præcision, og dermed nøjagtig
viden om minernes position. Denne præcision opnås normalt alene med dedikerede
minelæggere, der tillige kan mikse minelasten for at vanskeliggøre fjendtlig strygning/hunt. Ønsket om præcision hænger ikke kun sammen med muligheden for omsejling af egne minefelter, men er også vigtig for hurtigt at kunne bjærge egne miner efter
konfliktens ophør 7 •
8.2. Minerydningsoperationer (Mine Counter Measures Operations, MCM-ops).
Minerydningsoperationer har til formål at fjerne fjendtlige minespærringer eller at skabe
adgang gennem minefelter, således at egne kampskibe og angrebsskibe kan sikres adgang til at gennemføre deres operationer. Tillige kan formålet være at sikre ruter for handelsskibe og konvojer.
Minestrygerne anvender forskelligt mekanisk minestrygningsgrej, alt efter hvilken type mine der forsøges strøget, se nærmere herom i kapitel 5. Søkrigens midler I, Pkt. 7. Søkrigens våben, og i kapitel 6. Søkrigens midler li, Pkt. 3.3. Mineskibe.
Udviklingen af avancerede miner har gjort det nærmest umuligt at fjerne disse under anvendelse af de konventionelle strygemetoder. Derfor har man måttet udvikle andre og mere avancerede systemer til indsættelse mod fjendtlig minering. Disse systemer anvendes
af minehunters, der benytter sonarer til på afstand af skibet at lokalisere objekter på havbunden, hvorefter minerne uskadeliggøres ved bortsprængning, enten af en minedykker
eller ved placering af en sprængladning ved hjælp af en fjernstyret miniubåd/undervandsdrone. Se nærmere herom i kapitel 5. Søkrigens midler I, Pkt. 7. Søkrigens våben, og i kapitel 6. Søkrigens midler 11, Pkt. 3.3. Mineskibe.
9. LA - Land Attack.
Operationer vendt mod mål i land vil som regel altid være en del af en joint operation. Sådanne operationer omfatter efterhånden en palette af mulige aktiviteter, hvoraf nogle sigter
direkte mod strategiske mål, og andre må betegnes som støtte til andre værn 8 eller - mere
korrekt - som værende en del af en værnsintegreret operation. Operationer vendt mod mål
på land omfatter bl.a.:

•

7
8

Amfibieoperationer, der i naturen er rettet mod land. Dette er som oftest en joint operation, idet der normalt fordres opfølgning med egentlige hærstyrker. Endvidere er fuld
støtte fra flyvevåbnet en naturlig del af en sådan operation.

Se også Kapitel 5. Søkrigens midler I om miner og Kapitel 6. Søkrigens midler li om mineskibe.
"Støtte til andre værn" er reelt et forældet udtryk, når to eller flere værn arbejder sammen er der tale om en "joint" eller værnsintegreret

operation.
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•

Angreb mod land- og luftmål med fly. Sådanne angreb kan gennemføres med hangarskibsbaserede fighters og fighter-bombers (FBA) og naturligvis også med landbaserede maritime fly, hvilket dog er sjældent. Som eksempler kan det nævnes, at under
Vietnamkrigen (INTRUDER) og Golfkrigen (INTRUDER, HARRIER og F-18 HORNET)
gennemførtes bombe- og angrebstogter med FBA mod forskellige landmål. F-14
TOMCAT fighters har været indsat i kamp mod landbaserede fighters og PROWLER
har været indsat mod landbaserede missilbatterier.

•

Naval Fire Support er udviklet af det nu forældede udtryk "Naval Gunfire Support" og er
en enhedsbetegnelse for den ildstøtte, som flådestyrker kan yde i form af krydsermissiler eller artilleri. Krydsermissiler er reelt en videreudvikling af langtrækkende SSMmissiler eller ASM-missiler. Der er tale om særdeles langtrækkende lavtflyvende intelligente missiler, der kan følge en bestemt rute i lav højde (over land eventuelt uden om
antiluftstillinger, i bjergdale og lign.) og kan programmeres til at ramme specifikke mål
med få meters nøjagtighed. Artilleri til anvendelse til støtte for landoperationer skal traditionelt have en kaliber på mindst 4,5" (113 mm) for at have tilstrækkelig effekt i målet.
For moderne systemer kan præcisionen dog blive det mest afgørende. En meget langtrækkende artilleriammunition til 5" kanoner er under udvikling i Italien og USA og endvidere forbedres præcisionen i projektilets terminalfase, evt. ved en afsluttende GPSstyring. Således vil den 5", Mk 45, Mod 4 kanon, der skal være en del af udrustningen
på de danske fleksible støtteskibe kunne engagere mål på land på en afstand af op
mod ca. 120 km. Se også kapitel 5 om disse våben.

•

Angreb med ballistiske missiler er, om end mindre udbredt i nyere tid, fortsat en mulighed for angreb mod land. Det er dog et strategisk våben. Angreb med ballistiske missiler var en realistisk mulighed under den kolde krig.

•

Sikring af hærstyrkers flanker og forbindelseslinier foregår som operationer rettet mod
landområder og kan omfatte de ovennævnte operationstyper (dog næppe angreb med
ballistiske missiler).

10.Amfibiske operationer.
Formålet med amfibiske operationer (Amphibious Operations) er generelt at fremføre
større troppeenheder til et givet - oftest fjendtligt - landgangsområde og der på forskellige måder at landsætte tropperne og deres lettere materiel på stranden/kysten. Herom
anvendes også udtrykket landgangsoperation eller invasion.
Amfibieoperationen indeholder væsentlige dele af alle andre operationstyper, men omfatter
selv følgende faser:

•
•
•

•
•
•

En planlægningsfase, som for denne type operation er ganske kompliceret.
Indskibning af styrker.
En generalprøve. Gennemføres altid - hvis overhovedet muligt - i et geografisk område,
der er sammenligneligt med operationsområdet, og tidsmæssigt så tæt på den egentlige operation som muligt.
Deployering til operationsområdet.
Overførsel til landgangsstedet (evt. stranden) fra de amfibiske skibe.
Selve landgangen.
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•
•
•

Sikringen af brohovedet.
Opfølgning af egentlige landtropper.
Tilbagetrækning af brohovedets første tropper.

Se endvidere kapitel 5. Søkrigens midler I, Pkt. 5. Marineinfanteri, og kapitel 6. Søkrigens
midler li, Pkt. 3.2 Amfibie- og angrebsskibe.
Følgende andre typer af amfibiske operationer kan nævnes:
•

Amfibisk finte (Amphibious Demonstration) er en fuldstændig gennemførelse af alle faser frem til landgangen, der imidlertid ikke gennemføres. I stedet kan operationen
stoppe der, eller styrken kan fortsætte til et andet operationsområde og gennemføre
landgangen der. Den amfibiske finte udføres for at vildlede fjenden, idet det forventes,
at en fjende vil deployere væsentlige landtropper til det sandsynlige operationsområde.
Såfremt operationen gennemføres et andet sted, kan landstyrkerne ikke respondere så
hurtigt hertil, og hvis operationen ikke gennemføres, har man opnået at binde fjendtlige
styrker. Under invasionen af Irak under den 1. Golfkrig forventede irakerne eksempelvis et amfibisk angreb, der imidlertid blot blev en finte, hvorved store irakiske styrker
blev bundet, borte fra det egentlige operationsområde 9 .

•

Amfibisk evakuering (Amphibious Evacuation) er egentlig den omvendte operation, der
udføres for at trække egne styrker bort fra en fjendtlig kyst. Det mest kendte eksempel
herpå er den allierede tilbagetrækning under 2. Verdenskrig fra Dunquerque. En evakuering kan også være en Non-Combatant Evacuation Operation (NEO), hvor civile
(evt. fra den nation, der iværksætter orerationen) bringes i sikkerhed fra et af borgerkrig eller naturkatastrofe truet område 1 .

•

Amfibisk raid (Amphibious Raid) er en operation, hvor forholdsvis få styrker sættes ind
mod et af fjenden kontrolleret område i en kortvarig periode med det formål at ødelægge begrænsede mål, inden styrkerne trækkes tilbage. Udtrykket raid anvendes også
om operationer, der ikke medfører egentlige landsætninger.

Oprindeligt var amfibieskibe relativt simple transportskibe, der var beregnet til at transportere og landsætte tropper, materiel og forsyninger på åben strand eller i havn. Udviklingen har medført, at amfibieskibene nu er blevet avancerede angrebsskibe, der
udover soldaterne selv medfører såvel fly- som helikopterstøtte til operationen. Selvom
det fortsat for nogle nationer er et mål at kunne landsætte på en fremmed kyst, har det
vist sig, at moderne konflikter kun yderst sjældent medfører, at der ikke vil være en
nærliggende anvendelig havn.
Personellet vil ofte bestå af landstyrker, der er specielt trænet og udrustet til amfibisk
krigsførelse, eller deciderede "Marines" se kapitel 5. Søkrigens midler I, Pkt. 5. Marineinfanteri.
Overførslen af materiel kan enten foregå direkte til kaj via ramper, porte og kraner, eller
ved at sejle helt tæt på eller op på stranden 11 . Personel og materiel kan også overføres
9

Kilden til eksemplet er General J. J. Sheehan, USMC, der var chef for den amfibiske styrke i den pågældende operation. Andre kilder
har gisnet, at årsagen til at der ikke blev en amfibisk operation var frygt for et landbaseret missilbatteri eller for miner.

10

11

Se også Pkt. 11. MOOTW.

Moderne amfibieskibe er kun sjældent konstruerede til selv at sejle op på stranden.

Kapitel 9 - side 13

3. udgave, december 2004

til land med forskellige former for landgangsfartøjer, som enten medbringes på enheden selv eller på andre enheder. Se også kapitel 6. Søkrigens midler li, Pkt. 3.2. Amfibie- og angrebsskibe.
11. MOOTW - Military Operations Other Than War.
I moderne tids konflikter har militære styrker fået andre roller og tillagt ønsket om nye kapaciteter 12 ved siden af de traditionelle militære operationer. Operationernes eller rettere
opgaverne benævnes forskelligt fra nation til nation og fra organisation til organisation.
I det tidligere VESTUNIONEN - hvis opgaver nu på mange områder reelt blevet videreført
i rammerne af EU's militære samarbejde - koncentrerede man sig om de såkaldte "Petersberg-opgaver13", refererende til opgaver af en blødere type end egentlig krig. Disse opgaver omfattede de forskellige muligheder for at kunne assistere i krisesituationer, inspireret
primært af de fredsbevarende operationer i det tidligere Jugoslavien.
Artikel 5 er NATO's traditionelle musketerparagraf om det gensidige militære forsvar mod
en udefrakommende aggressor. Således er alle de nye opgaver, der ikke er forbundet
hermed, i NATO blevet betegnet som "non-artikel 5 opgaver''. Forskellen i forhold til "Petersberg opgaver" er, at "non-artikel 5 opgaver" reelt også kan omfatte den såkaldte
"fredsskabende operation", hvor den/de udefrakommende med magt splitter de stridende
parter. Man kan selvfølgelig stille spørgsmålstegn ved, om en sådan operation reelt ikke
er en krigsoperation, men dette vælges her at forblive stående åbent.
Paletten af forskellige nye opgaver 14 , hvad enten de stammer fra non-artikel 5, Petersberg
eller andet er efterhånden blevet samlet i et opgavekompleks kaldet Military Operations
Other Than War - MOOTW. MOOTW operationer er såvel egentligt fredsbevarende operationer som indgriben i konflikter for beskyttelse af menneskeliv og assistance til områder,
der på grund af hungersnød, naturkatastrofer, borgerkrig eller af andre årsager lider under
en sammenbrudt infrastruktur eller manglende lederskab. Mange af operationerne udnytter den ekspertise, som militære styrker har organisatorisk, logistisk og myndighedsmæssigt, de til rådighed værende midler som personel og udstyr samt ofte tillige den tekniske
og håndværksmæssige kunnen, man evt. er i besiddelse af.
Efterfølgende nævnes en række (men ikke nødvendigvis alle) af de begreber, der betegner operationer, der forekommer under opgavekomplekset MOOTW:

•

Crisis Response Operations (CRO) er blevet et mere og mere udbredt begreb, idet det
bør holdes for øje, at der her implicit tænkes på kriser, der ikke umiddelbart kan henføres til eget territorium eller til egentlige krigstilstande. En krise kan opstå af såvel borgerkrig, egentlig konflikt mellem lande, økonomisk sammenbrud i en nation, naturkatastrofer etc. De typer operationer, der kan tilknyttes, er såvel de nedennævnte (HAO,
NEO, DRO) som egentlige fredsskabende operationer eller fredsbevarende operationer.

•

Counter Drug Operations (CDO), hvor man anvender militære styrker til jagt på narkotikasmuglere. Smuglerne er blevet meget avancerede, hvilket har medført behov for
den særlige kapacitet, som sømilitære styrker har til at eftersøge mål såvel på havoverfladen, under vandet og i luften. Den hollandske og amerikanske flåde samt U.S Coast

12

På dansk har vi egentlig kun udtrykket "kapacitet", men på engelsk anvendes endvidere "Capability", der udtrykker kapacitet og evne
til at gennemføre specifikke opgaver.
Petersberg-deklarationen beskriver disse opgaver og refererer til en konference, der blev afholdt i byen Petersberg om emnet.
14
Ved "nye" opgaver forstås primært udviklingen fra ca. 1990 og fremefter.
13
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Guard gennemfører CDO kontinuerligt i Caribien. De assisteres lejlighedsvis af franske
og engelske enheder samt af NATO's stående atlanterhavsflåde - STANAVFORLANT.
•

HAO eller Humanitarian Aid Operation er alle typer af mulig assistance til et samfund,
der har brug for humanitær hjælp, eksempelvis som følge af en borgerkrig. Det kan
være fremskaffelse og transport af mad og vand eller måske medicinsk assistance.

•

NEO eller Non-Combatant Evacuation Operation har til formål at evakuere egne eller
allierede civile statsborgere fra et land, hvor de vurderes at være i fare.

•

DRO eller Disasier Relief Operation er direkte assistance til et samfund efter en naturkatastrofe. Dette kan omfatte etablering af vandforsyning, elektricitet og andet infrastrukturmæssigt. Endvidere tilførsel af mad og vand i mulig grad, medicinsk hjælp og
opretholdelse af ro og orden etc.

12. Andre operationer.
Uanset hvilken form for opdeling der vælges, vil der altid være et antal andre operationstyper, hvis indplacering ikke er entydig. Endvidere findes der fortsat en række begreber,
der oprindeligt er anvendt i forbindelse med nu forældede terminologier, men som reelt
stadig ses anvendt. Det vil være hensigtsmæssigt at kunne henvise disse begreber til en
moderne struktur. Endelig har ophør af den kolde krig og fokuseringen på "joint operations" medført, at visse begreber er aktuelle i en anden sammenhæng end tidligere.
Derfor er det formålet med dette afsnit - "Andre operationer", at samle alle disse "løse ender''. Pkt. 12.1. dækker operationer med joint islæt, og Pkt. 12.2. de rent sømilitære operationer.
12.1. Andre operationer i joint sammenhæng.
En række operationstyper må nu klart betegnes som "joint operations". Mange af disse
operationer er tidligere - måske lidt snæversynet - alene blevet betragtet som sømilitære
operationer eller måske har man nødtvungent erkendt, at der kunne være tale om assistance til andre værn.
12.1.1. Afbrydelse af fjendtlige forbindelseslinier.
I forbindelse med de joint doktriner, der er udviklet over de seneste 10-15 år, har det været
en anerkendt metode, at man som et led i eksempelvis en modoffensiv forsøger at "afskære fjendens forbindelseslinier". Dette er der i og for sig ikke noget nyt i, da sådanne metoder er blevet anvendt i mange situationer siden tidernes morgen. Det, der nu er interessant, er, at dette ikke alene behøver at blive betragtet som en sømilitær operation, selvom
operationen involverer maritime styrker og/eller amfibiske styrker. Der er derimod tale om
en operation, der vil være en væsentlig del af en joint operation, uanset hvilke værn der
ellers deltager, og dette er en anerkendt doktrinær udvikling.
12.1.2. Troppetransporter og sikring af disse.
Søværts troppetransport er en del af en invasion, evt. amfibisk eller en del af opfølgningen
af en invasion, og dermed uvægerligt en del af en joint operation. Selve udførelsen heraf
er dog ganske klart en operation, der primært involverer sømilitære styrker. Selve de troppebærende skibe er oftest af civil oprindelse, og den sømilitære del af operationen er primært at tilsikre skibenes rettidige ankomst i operationsområdet i ubeskadiget tilstand. Det-
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te medfører, at de tre hoved-warfares (ASUW, AAW og ASW) alle kan være en del af
eskorteringsopgaven, afhængigt af truslen. Selve beskyttelsen kaldes også konvojering
eller eskorte.
12.1.3. Blokadeoperationer.
Som beskrevet i kapitel 3 er der forskel på handelsblokader og orlogsblokader. Handels15
mæssige blokadeoperationer foregår ofte i regi af FN (UN Embargo Enforcement), hvilket betyder, at en koalition beslutter at håndhæve en af FN vedtaget resolution, der i princippet medfører behovet for en handelsblokade mod et givet land.
En handelsblokade har til formål at forhindre visse varer at nå frem til en given nation. Dette gennemføres ved at stoppe, kontrollere og evt. visitere relevant skibsfart i de farvande,
der støder op til den pågældende nation. Oftest er et givet område omfattet af en FN resolution vedrørende embargokontrol. Kontrollen omfatter oftest krigsmateriel, eller potentielt
krigsmateriel samt brændstof, olie osv. Operationen udføres ofte uden for det blokaderamte lands territorialgrænse, men kan også foregå inden for denne. I blokaden anvendes både flådestyrker og fly, som er i stand til at overvåge trafikområder og knudepunkter til søs
og forhindre ukontrolleret passage af skibe med blokaderamte varer.
Principielt kan det ikke udelukkes, at en nation eller en koalition måtte vælge at gennemføre en blokade af andre årsager end en FN-resolution.
Internationalt (NATO) kaldes operationen ofte MIO - Marilime lnterdiction Operation. Hvor
operationen oftest tillige indebærer en boarding for søgning efter kontrabande. Man kunne
tillige vælge at placere MIO under afsnittet MOOTW.
12.1.4. Redningsoperationer.
Redningsoperationer (Search and Rescue - SAR, CSAR) indgår i alle operationer, men
kan også være en selvstændig operation. Redningsoperationer kan gennemføres af såvel
de enkelte værn som i form af en joint indsats. CSAR (Combat Search and Rescue) er oftest evakuering og exfiltrering af styrker indsat bag fjendens linier eller evakuering af piloter samt andre flybesætningsmedlemmer, der af forskellige årsager er styrtet ned bag fjendens linier.
12.2. Andre operationer i rent sømilitær sammenhæng.
Følgende operationstyper ses normalt alene gennemført i rent sømilitær sammenhæng.
12.2.1. Støtteoperationer.
Begrebet anvendes, i modsætning til tidligere, nu alene i begrænset omfang, idet det efterhånden dækker en så bred vifte af andre operationer, at det næppe længere kan kaldes
en særlig form for operation.
Støtteoperationer (Support operations) er operationer, der udføres for at hjælpe, beskytte
eller forsyne en anden styrke. Begrebet kan deles op i nærstøtteoperalioner (Glose Support Operations), der udføres i en afstand af op til ca. 80 sømil fra den styrke, der skal beskyttes, eller i fjernstøtte operationer (Distant Support Operations), der udføres på større
afstand. Formålet er at erkende, rapportere og om nødvendigt nedkæmpe fjendtlige styrker, før disse kan iværksætte et angreb mod den styrke der skal beskyttes. I sagens natur
dækkes begrebet reelt nu af de tre hoved-warfares, idet udtrykkets anvendelse ikke i sig
selv kan afvises.
15

Se endvidere Kapitel 3. Pkt. 7.1. Handelsblokade.
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12.2.2. Forsyningsoperationer.
Forsyningsoperationer (Logistik Support Operations) var tidligere blot en form for støtteoperation, men i takt med at flere og flere nationer anvender maritime styrker, der deployeres og skal genforsynes langt væk fra egne hjemlige baser, har begrebet naturligt fået lov
til i højere grad at stå alene. Forsyningsoperationer omfatter oprettelse af særlige baser og
anvendelse af forsyningsskibe, herunder udførelse af genforsyning til søs (Replenishment
at Sea, RAS). Reelt er de i 11.1.2. omtalte troppetransporter og anden fremføring af forsyninger over havet til egne styrker og baser også forsyningsoperationer.
12.2.3. Flodoperationer.
Flodoperationer (Riverine operations) er operationer mod fjendtlige sejlende enheder i
flodområder og eventuelt også kommandoraids mod landbaserede installationer eller guerillalommer. Begrebet har derfor elementer af ASUW, amfibisk krigsførelse, littoral warfare
og clandestine operations. Enhederne til sådanne operationer kan tilhøre et søværn, men
kan også i stedet være underlagt hæren. De vil ofte være små, hurtige og manøvredygtige
og bevæbningen vil være let artilleri.
12.2.4. Boardingoperationer.
I forbindelse med eksempelvis Counter Drug Operations, fiskeriinspektionsoperationer,
politioperationer, toldoperationer, handelsblokader, MIO, miljøoperationer og suverænitetshævdelse er det ikke nok, at flådeenheden befinder sig i området og eksempelvis anråber et skib, som man har under mistanke. Omvendt er det i disse tilfælde sjældent hensigtsmæssigt at gå direkte til anvendelse af våben.
Det, der i de ovenstående tilfælde er nødvendigt, er en nøjere undersøgelse af skibet, dets
last og evt. dets tilstand. Nøjagtige oplysninger herom fås alene ved, at eget personel undersøger skibet. Dette gøres ved at standse det pågældende skib, der skal undersøges
(visitation) og sende et "Boarding Party" bestående af et antal personer til skibet.
Operationen er ganske delikat af flere årsager. Det er en ganske alvorlig og måske endda
farlig handling at boarde et andet skib, der kan have al mulig grund til at være ugæstfrie.
Dette alene kræver ganske særlig uddannelse, hvorfor mange nationer anvender specialstyrker i forbindelse hermed. Skal last (evt. kontrabande), position eller forureningsmuligheder undersøges, kræves der samtidig stor specialviden og særlig maritim ekspertise.
Men herudover er det et alvorligt internationalt problem, at stoppe et andet skib, og mere
eller mindre under våbenmagt at tiltvinge sig adgang hertil. Reelt er der tale om en "invasion" på en anden flagstats territorium, hvilket kan medføre nationale protester og international fokus, hvilket atter fordrer, at man er særdeles sikker i sin sag, før man tager sådanne skridt. Endvidere er der muligheden for, at et civilt rederi påkalder sig et erstatningsansvar for evt. forsinkelse, hvilket igen fordrer, at man har det der kaldes "en særlig bestyrket
mistanke"; og det vil være uheldigt, såfremt denne skulle vise sig grundløs. Boarding kan
foretages fra såvel helikopter som fra et mindre fartøj - evt RHIB. Fordelen ved båden er,
at der oftest kan ombordsættes en større gruppe ad gangen. Fordelen ved en helikopter
er, at man kan boarde på større afstand af eget skib. Til gengæld er det vanskeligt at assistere sit personel på den fremmede enhed.
Man skelner mellem boardinger, hvor der er mulighed for at besætningen vil modsætte sig
en boarding, hvilket kaldes "opposed boarding" og situationer, hvor der er mere eller mindre samarbejde, hvilket kaldes "compliant boarding".
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12.2.5. Fiskeriinspektionsoperationer.
Fiskeriinspektionsoperationer (Fishery Protection) eller egentlig fiskerikontrol har til formål
at sikre at gældende lovgivning, herunder anvendelse af udstyr, netstørrelse, udnyttelse af
kvoter mv. overholdes af fiskerierhvervet inden for de zoner/områder, hvor man har mulighed for at udøve jurisdiktion. I den forbindelse fordres et særligt kendskab til såvel økonomiske zoner, fiskerizoner, fiskerilovgivning, territorialgrænser etc. Men det er også nødvendigt at være uddannet i de teknikker og metoder fiskerierhvervet anvender samt naturligvis at kunne kende de enkelte fisketyper.
Fiskeriinspektion indebærer ofte boarding og kontrol, og dette kan foretages med såvel
gummibåd og med helikopter. Forud for inspektionen gøres overvejelser om dette, idet
vejrsituationen i begge tilfælde er den begrænsende faktor af hensyn til personellets sikkerhed under overførslen. Er man tæt på den givne fisker er det logisk at overføre sit fiskeriinspektionshold med gummibåd. Ønsker man derimod at gribe det hele lidt mere taktisk
an, kan man indledningsvis forblive uden for fiskerens radarrækkevidde og selv sætte sin
radar i "stand-by" 16 . Herefter overføres fiskeriinspektionsholdet med helikopter og hoistes
ombord. Operationen har en god del overraskelsesmoment, men kræver en ekstern opdatering af fiskeskibenes position. Endvidere er det naturligvis en forudsætning, at fiskeskibe! har dæksplads til et hoist.
12.2.6. Politioperationer.
Politioperationer omfattende hjælp til civile myndigheder som eksempelvis politi eller toldvæsen. Dette kan involvere egne styrker og eksempelvis specialstyrker, men også omfatte, at en maritim platform stilles til rådighed, således at politiet eller toldvæsenet kan operere herfra. Der kan eksempelvis være tale om eftersøgninger, smuglerjagt og forhindring
af illegal immigration.
12.2. 7. Miljøoperationer.
Miljøoperationer er reelt assistance til civile myndigheder med en civil opgave, men i visse
tilfælde som eksempelvis i Danmark er opgaven i højere grad blevet pålagt søværnet. Miljøoperationer omfatter såvel det forebyggende arbejde, der indebærer kontrol ved opkald
af passerende skibsfart som indgriben ved aktuelle udslip i form af vandprøver, bording og
kontrol. I sidste ende kan flådeenheder og specialenheder også afhjælpe resultaterne af
visse former for forurening ved eksempelvis opsamling af olierester.
12.2.8. Clandestine operations.
Operationer med specialstyrker som frømænd, sabotører og lign. kaldes også Clandestine
operations. Operationerne kan opdeles i: Indsættelse, gennemførelse af mission og eksfiltrering. Gennemførelsen af selve missionen indebærer normalt ikke direkte involvering fra
den maritime styrke, men ildstøtte og evt. indsats fra luftbårne midler kan ikke udelukkes.
Såvel indsættelse som eksfiltrering kan forgå på flere måder, eksempelvis med helikoptere, små hurtigtgående "fast craft", kajakker, gummibåd etc. Styrkerne kan også svømme i
land efter eventuelt at være udsluset fra en ubåd eller være sprunget af et fartøj i høj fart
(det såkaldte Fultondrop).
12.2.9. Naval Presence.
Tilstedeværelse (presence) af en mere eller mindre kapabel flådestyrke kan være et væsentligt politisk signalmiddel. Det har gennem tiderne vist sig, at den blotte tilstedeværelse
16

Mange moderne fiskeskibe har udstyr, der kan advare om fremmede radarrc i området.
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af en militær styrke tjener til at understrege alvoren og betydningen af konkrete forhandlinger eller udenrigspolitiske tilkendegivelser. Omvendt bør dette foregå under en vis troværdighed (credibility), dels i form af størrelsen af styrken og forvisningen om, hvad yderligere
styrker omfatter, men også i kraft af evt. tidligere udvist handlekraft fra den pågældende
nation. Eventuelt kan Naval Presence følges op med konkrete udenrigspolitiske initiativer
eller trusler. Det er ofte set, at USA helt "tilfældigt" har sendt en flådestyrke igennem Taiwan-strædet, når de involverede parter i området raslede for ivrigt med sablerne. Alt dette
kaldes også lidet charmerende for "Kanonbådsdiplomati" (Gunboat Diplomacy), hvilket vel
alt andet lige ikke er ukorrekt.

12.2.10. Flådebesøg.
Flådebesøg (Goodwill Visits) har til formål at fremvise og evt. udbygge venskabelige forbindelser mellem de involverede nationer. Besøgene har som udgangspunkt derfor oftest
et venskabeligt formål. Sådanne besøg kan også være en del af tillidsskabende foranstaltninger (Confidence and Security Building Measures -CSBM). Reelt kan der også være
tale om Naval Presence på en mere elegant måde.
13. Operationsordre.
En operationsordre anvendes af den kommanderende (CTF, CTG, CTU eller CTE) til at
initiere og gennemføre en operation med de ham underlagte enheder, idet han i ordren
giver oplysninger om:
•
•
•
•
•
•

situation,
mission (hvad der skal udføres),
udførelse (hvordan det skal udføres),
servicestøtte,
kommandoforhold,
kommunikationsforhold.

Operationsordrens klare og koncise udtryk for den kommanderendes hensigt er derfor af
afgørende betydning for enhver operation. Mange fejltagelser i søkrigshistorien kan således føres tilbage til mangelfuld ordregivning. I NATO og Danmark baseres en sømilitær
operationsordre normalt på en situationsbedømmelse efter den engelske metode (Appreciation of the Situation). Dette er en særlig form for sømilitær operativ analyse, der ikke må
forveksles med den operative analyse, der doceres i andre værn eller i forbindelse med
værnsintegrerede operationer.
En "appreciation" indeholder typisk:
1. Oversigt over situationen.
2. Faktorer, som har indflydelse på valg af mål.
3. Mål (f.eks. "at forhindre en landgang på Sjælland").
4. Faktorer (beliggenhed, tid og rum, vejrforhold, overraskelse, sammenligning af
styrker, logistiske forhold, kommunikation, moral osv. ).
5. Fjendens mulige handlemåder.
6. Fjendens mest sandsynlige handlemåde.
7. Egne mulige handlemåder.
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8. Valg af bedste plan.
9. Plan.
Formatet for operationsordrer/befalinger er nedfældet i NATO-publikationen STANAG
2014 (for NATO-brug) og i FKOPUB 308-2 "Lærebog i Stabstjeneste for Forsvaret", til hvilke der skal henvises for yderligere studier af emnet.
En operationsordre/befaling skal naturligvis følges til punkt og prikke af den enkelte enhed,
for at den samlede operation skal lykkes. Dog kan der i ganske særlige situationer være
forhold, der nødvendiggør, at en skibschef eller divisionschef afviger fra den givne ordre.
Der findes ingen danske bestemmelser herfor, men følgende uddrag af engelske bestemmelser giver et tydeligt indtryk af de omstændigheder, der kunne komme på tale:
•

A formal arder should never be departed from, either in letter or spirit, if it is practicable
to report to, and await a reply from, the officer who issued it without loosing an opportunity or endangering the force.

•

A departure from either the spirit or the letter of an arder is justified if the subordinate
who assumes the responsibility bases his decision on same faet which could not be
known to the officer who issued the arder, and if he is confident !hat he is acting as his
superior, if fully cognisant of the situation, would arder him to aet.

•

When such circumstances clearly demand departure from the letter of his orders, a
subordinate who fails to depart will be held responsible for the consequences of that
failure.

•

Should a subordinate find it necessary to depart from an arder he should, if he can,
without any delay inform the issuer of it and any other units likely to be affected.
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KAPITEL 10
Combined Joint Task Force.

1. Indledning.
Dette kapitel beskriver baggrunden for Combined Joint Task Force koncepten (CJTF), og
giver eksempler på, hvorledes en sådan kan sammensættes.
Såfremt to eller flere værn er involveret i en operation eller i andet samarbejde kaldes forholdet for "flerværns". I NATO - og efterhånden almindeligt internationalt udbredt - betegnes dette "joint". Betegnelsen "flerværns" forveksles oftest med "værnsfælles", men værnsfælles betyder imidlertid, at alle værn reelt er repræsenteret 1 . Normalt anvendes den internationale betegnelse "joint" i udstrakt omfang. Såfremt flere lande er involveret i en operation eller i andet samarbejde, kaldes dette "combined".
2. Baggrund for Combined Joint Task Force (CJTF).
Der har været operationer, der omfatter flere værn i over 100 år. Og endda længere tilbage kan man finde eksempler på samarbejde mellem de enkelte værn i forskellig grad. Nyere eksempler på operationer med flere værn omfatter evakuering ved Dunquerque, D-Dag,
Falklandskrigen, Den 1. og 2. Golf-krig, Jugoslavien/Kosovo, Grenada, Haiti og Afghanistan. Tendensen er, at man ved enhver moderne operation forestiller sig at flere værn er
involverede. Men det, at flere værn har deltaget samtidigt, har ikke nødvendigvis betydet,
at de også helt ned til det taktiske niveau arbejdede sammen "joint".
2.1. USA starter problematikken.
USA erkendte i 1983 - efter indgrebet på Grenada - at værnene ikke havde reel kompatibilitet, i form af doktriner, kommunikation og kommandoveje. Denne erkendelse blev en
væsentlig baggrund for den lovgivning og reorganisering af USA's kommandostruktur, der
foregik sidst i 1980'erne. Det man især fokuserede på, var de åbenlyse problemer med
kompatibilitet mellem kommunikationsmidler og procedurer på tværs af værnene. Samtidig
blev debatten om militære styrker i starten af 1990'erne - ikke mindst i USA- drevet af behovet for rationaliseringer og inddrivelse af den såkaldte fredsdividende efter den kolde
krig. Det fandtes naturligt, når eksempelvis både Army, Navy og Marine Corps havde eget
flyvevåben, at se på, om en "joint" udnyttelse af kræfterne i alle 4 værn var hensigtsmæssig, og om der måske var en overskydende kapacitet.
11993 etablerede man US Atlantic Command (USACOM), som udover sit geografiske ansvar fik pålagt det overordnede ansvar for "joint" træning, uddannelse og deployering af
alle styrker fra det kontinentale USA I 1999 blev kommandoen omdøbt til Joint Forces
Command (USJFCOM) og fik endnu videre beføjelser, men har fra 2002 ikke geografisk
ansvar 2 .
2,2, USA udvikler Joint Task Force princippet.
Som følge af erfaringerne fra Grenada udviklede USA en gennemført JTF-koncept (Joint
Task Force), der var maritim i natur, bl.a. på grund af mobilitetskrav, men havde elementer
1
2

Se den fulde gennemgang i kapitel 1.
Se den fulde gennemgang i kapitel 1.
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fra alle 4 værn. Koncepten var en ad hoc organisation. Organisationen betød også, at der
ikke var behov for andre hovedkvarterer end de 5 amerikanske Combatant CinCs på verdensplan3. Ved Haiti operationen i 1994 var JTF-koncepten finpudset, og den bestod sin
endelige test ved at koalitionen 4 kunne optræde "fully joint". Da diplomatiske bestræbelser
medførte, at man overtalte den lokale diktator til fredeligt at træde tilbage, kunne man således fleksibelt afblæse en offensiv invasion med en faldskærmsstyrke - der på dette tidspunkt allerede var i luften - og i stedet besætte øen fredeligt. Dette foregik som en accepteret besættelse med hærens helikoptere - til lejligheden og for første gang nogensinde
deployeret på et hangarskib. Chefen for operationen, General Hugh Shelton (senere
CJCS 5 ) ledede operationen fra et kommandoskib - MOUNT WHITNEY (se billedet) - hvorfra han i øvrigt fortsat førte kommando i de første 3 måneder.

2.3. Combined Joint Task Force (CJTF) i NATO.
I de øvrige NATO-lande var der ligesom i USA et stort ønske om nedskæringer på forsvarsområdet efter den kolde krig. I 1994 førte dette til en intens diskussion i NATO om
omlægning af kommandostrukturen, herunder diskussion om at bortskære de mindre hovedkvarterer. USA mente, at de havde den ultimative løsning, nemlig at erstatte alle de
mindre, permanente NATO-hovedkvarterer med ad-hoc hovedkvarterer som deres egne
JTF. Man skulle nu blot tilføje et "C" for Combined.
Den militære perception i Europa var fortsat under indflydelse af 45 års kold krig og særdeles præget af den traditionelle og stationære Land-Air opfattelse 6 . Denne opfattelse
kunne kun vanskeligt forliges med ad-hoc modellen. Endvidere havde langt de fleste lande
generelle nationale ønsker om et NATO-hovedkvarter på egen grund og disse ønsker var
stærkere end ønskerne om substantielle besparelser.
Argumenterne om en ad-hoc struktur med fleksibilitet og deployeringsevne - og til en vis
grad dermed maritimt baseret struktur- blev derfor ikke accepteret af de europæiske lande.
I stedet blev CJTF-koncepten til en mulighed for nye mere statiske strukturer, og primært
derfor kunne koncepten vedtages som et NATO-projekt. Indledningsvis ville europæerne
3
4

5
6

Combatant CinCs hedder nu Combatant Commanders. Se den fulde gennemgang i kapitel 1.
Primært var USA aktøren, men officielt deltog en række lande i koalitionen, der optrådte i henhold til en FN-resolution.
Chairman Joint Chiefs af Staff, USA's forsvarschef.
Mange militære aktører var dybt fastlåst i den centraleuropæiske forsvarsdoktrin fra den kolde krig.

Kapitel 10 - side 2

3. udgave, december 2004

have 2 landbaserede CJTF'er. Årsagerne hertil var atter land-air problematikken og ønsket
om faste fremfor ad-hoc strukturer. Dermed var det oprindelige amerikanske forslag blevet
totalt ændret, og til sidst tilbød USA kommandoskibet MOUNT WHITNEY (en del af STRIKEFLEETLANT) som et maritimt CJTF hovedkvarter for hermed at bevare blot nogen maritim fokus og de oprindelige ideer om mobilitet og deployeringsevne. Senere er ambitionerne blevet justerede, især da det blev erkendt, at et landbaseret CJTF er en økonomisk
meget stor mundfuld. Det er nu alene hensigten at have et maritimt og et landbaseret
CJTF hovedkvarter 7 .
3. Combined Joint Task Force (CJTF) - sådan virker det.
Et CJTF hovedkvarter består af et større antal elementer, såvel personelmæssigt som udstyrsmæssigt.
Den skibsbaserede version er enklere end den landsbaserede, da rammerne og støttestrukturen er givet ved skibet. På skibet er det "alene" et spørgsmål om at få organiseret
og placeret elementerne (personellet), så de kan fungere og kommunikere indbyrdes men
også således, at de samlet kan lede omfattende operationer. Et landbaseret CJTF derimod skal placeres og sammensættes, så det er deployerbart, hvilket i stor udstrækning vil
medføre containerisering og hjultransport, søtransport og i nogen udstrækning eventuelt
lufttransport.
CJTF hovedkvarteret bygges op omkring en kerne (NUCLEUS), som udpeges blandt personel (og i et vist omfang materiel) i et givet bestående NATO-hovedkvarter. Kernen vil
oftest være et forholdsvist bredt udsnit af de forskellige stabe (planlægning, efterretning,
operationer etc.), således at CJTF-NUCLEUS reelt har bemanding inden for alle overordnede problematikker. Når CJTF aktiveres, er det denne kerne, der forlader hovedkvarteret,
deployerer og starter med at etablere CJTF i eller i nærheden af det givne operationsområde. Herefter tilstøder moduler, såvel tekniske moduler (materiel) som personel fra de
andre deltagerlande i operationen, partnere m.m. Det er estimeret, at et maritimt baseret
CJTF HQ udgør ca. 220 mand, medens et landbaseret er på ca. 800 mand. Det skal erindres, at der hertil kommer tre eller fire Component Commands, idet hver værnskomponent
har en egen underliggende kommando.
Der er behov for endog særdeles komplekse overordnede C4I 8 systemer og tilhørende
informations- og efterretningsmidler. Systemerne skal kunne tilvejebringe informationer, så
der kan etableres et overordnet situationsbillede for CJTF-staben og ledelsen. Dette billede skal dække alle dimensioner for de involverede værn 9 i et betydeligt geografisk område. Situationsbilledet skal tillige danne grundlag for at informere og rådgive det politiske
lederskab (NATO-NAG) og for at kunne træffe operative beslutninger på korps-niveau for
flere involverede værn. C4I skal endvidere være "management-udstyr'' for operationen og
altså kunne fordele opgaverne til de underliggende Component Commands m.v.
4. De maritime styrkers rolle i CJTF.
Som understreget tidligere i lærebogen vindes krige på landjorden, men dette kan sjældent gennemføres uden at forudsætninger som søherredømme og luftherredømme er sikret 10. Jævnfør den tidligere nævnte overordnede doktrin som NATO og NATO-lande an-

7
8
9

10

Status forud for nye kommandostruktur-drøftelser i efteråret 2002.
Command, Control, Communication, Computers & Intelligence.
I rummet,

i luften, på landjorden, på havoverfladen og under havoverfladen.

Se kapitel 1 herom.
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vender 11 , er de maritime styrkers indledende rolle at erobre sø herredømmet, for at tilsikre,
at de videre søværts operationer som en del af CJTF-operationen kan gennemføres. Ved
de videre søværts operationer forstås luftoperationer fra hangarskibe, Naval Fire Support,
amfibiske operationer, troppetransport og generelle forsyningsoperationer.
Yderligere kan de maritime styrker altså også tænkes at bære selve CJTF-hovedkvarteret,
hvilket naturligvis i sig selv vil give CJTF-operationen et maritimt præg. Hermed er der opstået et mere konkret behov for maritime kommandofaciliteter, kombineret med muligheden for at indgå i joint operationer, herunder amfibiske operationer. Dette har medført konkrete initiativer som eksempelvis den hollandske beslutning om at bygge enheden HNLMS
ROTTERDAM og dets efterfølger, samt den engelske anskaffelse af kommando- og amfibieskibet HMS OCEAN.
4.1 Danmarks maritime rolle i CJTF.
Også i Danmark har fremtidsplanerne været præget af CJTF. Således var de første tanker
om et fleksibelt støtteskib (FS) klart præget af CJTF-diskussionen og drøftelser om at placere en CJTF-stab på et skib. Siden viste det sig, at omfanget af CJTF-staben udelukkede
at en sådan i sit hele kunne huses på et FS.
Dette udelukker dog langtfra en involvering af FS i CJTF operationer. Først og fremmest er
det ikke givet, at MOUNT WHITNEY vil være til rådighed i ethvert tilfælde, hvilket kan nødvendiggøre en opsplitning af staben på flere mindre enheder. Den underliggende Maritime
Component Command (MCC) kan også have behov for et skibsbaseret hovedkvarter, ligesom de enkelte maritime operationer skal ledes af en taktisk stab.
'
FS er reelt et amfibisk skib og ESBERN SNARE hedder da også L16, men alene fantasien
sætter grænser for mulighederne. Eksempelvis kan FS evt. anvendes som en flydende
base for specialstyrker til indsættelse med fast-boa! eller helikopter. Evakueringsoperationer er også en sandsynlig opgave og efterhånden som FS-konceptet udvikles vil flere muligheder vise sig.
Et koncept, der er overvejet, er udsendelsen af en mindre, joint styrke forud for den egentlige CJTF. En såkaldt "joint forward deployment" til operationsområdet, hvori et eller to FS
kunne udgøre kernen for såvel stab, helikoptere og et landstyrke kontingent. Dette er også
nævnt i forbindelse med det seneste NATO-initiativ - NATO Response Force 12 .
Med sin bevæbning og søværnets kommende helikoptere har FS også mulighed for at
bidrage til CJTF-operationen på mange andre områder som eksempelvis Naval Fire Support, indsættelse af styrker med helikopter, fast-boat eller via kajplads, evakuering og evt.
san itetsmæssige faciliteter.
De mere konventionelle såvel nuværende og kommende enheder fra den danske flåde,
herunder patruljeskibe, vil have mulighed for at indgå i de maritime operationer, der primært koncentreres om kamp om søherredømme samt eskorteopgaver.

11
12

Se kapitel 4, Indledningen.
Etablering af NATO Response Force blev vedtaget på Prag~topmødet i november 2002.
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CJTF KONCEPTEN

Statisk HQ staff

CJTF-Nucleus staff

-

Nucleus staff
Modulære eller
individuelle bidrag fra andre
HQ, primært
JSRCs.

Støttemoduler i.e.
Kommunikation

Funktionelle
moduler,
primært fra nationer i.e. CIMIC, Medical

--

Moduler eller individuelle
bidrag
fra Partnerlande

--

-Fuldt operativt CJTF HQ

Kapitel 10 - side 5

3. udgave,december2004

KAPITEL 11
Strategiske betragtninger som nation.

1. Indledning.
Nærværende kapitel indeholder de planlagte emner til elevfremlægninger under modul 2.
Temaet i modul 2 er anvendelsen af søkrigens midler og doktriner. Der udarbejdes i dette
modul elev-opgaver om de strategiske og sikkerhedspolitiske overvejelser en nation har
eller må gøre sig, og hvorledes dette finder sammenhæng med anvendelsen og
sammensætningen af den enkelte nations flådestyrke.

Formålet med elevfremlægningerne er:
•
•
•
•
•
•
•

Kontrol af undervisningens resultater.
Kontrol af den enkelte elevs standpunkt.
Inspiration til hovedopgavevalg.
Involvering af eleverne i undervisningen.
Træning i selvstudier.
Alternativ undervisning.
Forberedelse til hovedopgaver.

Der findes nedenstående 9 opgaver. I muligt omfang vil der blive stillet en opgave til hver
elev (alternativt to elever om en opgave). Alle elever afleverer derfor på samme tidspunkt
en taleseddel og er herefter klar til fremlæggelse, således at eventuelt fravær ikke
forsinker undervisningen. Opgaven er tænkt som en mindre skriftlig opgave, og
fremlægningen skal vare ca. 15. minutter. Samtlige fremlægninger er planlagt som en del
af pensum, og indpasses derfor i undervisningsforløbet. Der er indført plads til noter ved
de enkelte opgaver.
Følgende vejledning kan introduceres:
•
•
•
•

•
•

Skeln mellem redegørelse, analyse og vurdering.
Vær opmærksom på vægtningen i fremlæggelsen.
Pas på tiden, og lav en prøvefremlægning.
Man kan sjældent finde nationers strategi klart formuleret, og slet ikke ved anvendelse
af militære hjemmesider. Undersøg i stedet sikkerhedspolitik og udenrigspolitik, se på
alliancer, historie, geografi og anvend almindelig sund fornuft.
Landestudier kan evt. fremskaffes ved at låne specialudgaver af "The Economist" på
Handelshøjskolens bibliotek.
Vedrørende flåders sammensætning. Koncentrer dette om traditioner, nye tendenser
og udvikling. Det er vigtigt ikke at fordybe sig i detaljen på bekostning af helheden.
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TYSKLAND

Noter:

Som baggrundsviden før en kort diskussion om tysk slkkerhedspolltlk og den tyske

nide, forberedes ca.15 min. Indlæg:
1. Redegør kort for Tysklands sikkerhedspolitiske situation og evt. den officielle
sikkerhedspolitik (5 min.).

2 . Analysi r den tyske flid es s ammensætning og opgaver i relation til
slkkerhedspolttfkken (5 Min.).
3. Beskriv kort Germilll Naval Air Arm samt tyske maritimt anvendte helikoptere (4 Min.).

4 . Udpeg lyske flåde - og flybaser (1 Min.).

NORGE

Noter:

Norge har fra 2003 øget sit torsvarsbl.dget

med ca. 4% tll etablering~ især beo-e
struk1urmæss1g balance med nye opgaver
og bette kapaciteter
Strukturen I nåden er stort set rastholat, iClet
antallet ar undervareisbåde aog er
reducei-et tll 6. Under lndt.Jsnlng er O)e

mlnel:)eKæmpe1sesrartoJer og :.enest har
Norge Indledt anskaf'l'elsen ;,r rem nye
fregatter til Ylosnlng at fi'e ædre.
Mlsslltorpedobåcte VII rort!l3t være en del ar
r1åaen . men neapnonteres I antal.
Konceptuelt lægger Norge stor vægt på
Nordnorge og artikel 5 to-svar

Som baggrundsviden før en kort diskussion om norsk sikkerhedspolitik og den
norske nåde, forberedes ca.15 min. Indl æg:

1. Redegø r for Norges sikkerhedspolitiske situation og evl den officielle
sikkerhedspolitik (5 min.).
2. Analys6r d en norske flådes sammensætning og opgaver I relation til
sikkerhedspolitikken (6 min.).

3 . Beskriv kort norsk• fly- og helikoptertyper som fliden samarbejder med (4 min.).
4. Udpeg norske n åde- og flybaser (1 min.).

--- ·--~

.
...- ..._,.,

FRANKRIG

Franklg ha- mal'1(art ændret sin
sikkertleds?Jtitlk, specie~ rorantedlget af at
truslen Imod Iransk omrkle 114<:e længere
vurderes at Yær'e til stede Frankrig ha- på
baggrund heraf i,get sit globale
engagement herunder engagementet og
1ntegratbnen I NATO

Noter:

FranskfOr5vN nar gennemgået store

struklurtilpasrnnger. som vll medføre et
mindre men mere neksibelt og mobilt
forsvar Vi:H'nepl1gten er blevet afskaffet

Som baggrundsviden før en kort diskussion om fransk sikkerhedspolitik og den
rninske flåde, forberedes ca. 15 min. indlæg:
1. Redeg•r for Frankrigs sikkerhedspolitiske situation og evt den officielle
slkkerhedspolltlk (6 min.).
2. Analyser den franske flådes sammensætning og opgaver i relation til
alkk•rh•dspolitikken (5 min.).
3. B•skrlv kort franske fly- og helikoptertyper, som flådtn samarbejder m•d (4 min.).
4. Udpeg franske flåde• og flybaser (1 min.).
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HOLLAND - BELGIEN
Houanc har grundet aen ænctede trussel
markant ændret sin slkkertledspolitlk, der
dog stadig er taet knyttet til medlemskab ar
NATO og EU samt FN relationer
Forwa,-ets sammensætning og prbriteting

Noter:

er 1.«e mindst præget ar oversolske
besiddelser J Caribien samt relationer til den
_

koloniale fcrtld .Holland h<Y gennemfort en

omranenae nedrustning. vaemepligten er
_ •.,......

.~
,

...,,

--•
•
•
,

,

1
-Jl"~

•-

, •, • •

f ,,... 11 ,

~

,

-

•

arsKarret, og aer 1ægges vægt på rast tilknyttet Pe'"SCnel bl et roroget g lObal
engagement me d et mindre men mere
nel<'Sibelt og mobilt 10rsvar Bemærk at
Belgien grt.l"ld_~t nedskæringer nar indledt et
omfattende m111tært nådesamarbejde med

Som baggrun:viden før en kort disku~sion om holl~~l~~fog belgisk sikkerhedspolitik og den hollan dske og belgiske flåde, forberedes ca. 15 min. Indlæg:
1. Redegør ror Hollands (+ lidt om Belgien) sikkerhedspolitiske situa.tion og evt. den
officielle sikkerhedspolitik (5 min.).

2. Analydr den hollandske og belgiske flådes sammensætning og opgaver i relation
til sikkerhedspolitikken (5 min.).

3. Beskriv kort hollandske og belgiske fly. og helikoptertyper, som nåden
samarbejder med (4 min.).

I'

4 . Udpeg hoUandske og b elgiske flid•· og flybaser (1 mi n.).

STORBRITANNIEN

Noter:

Storbntarn1en har o-.Er en årrække reauceret sit

rorsvar betraQt e11gt og Indskrænket europæiske
og ovemmske stationeringer StrukUren ha' nu
fundet et nogenlurde rast leJe. Og 12003 stiger
"' forsvarsbudgettet aner.

,

Strukturen i nåden erUlpassetden aktuelle
m~itære situation i Nordatlanten og eskorte+ og
mlneryclnlngsfatoJer er reduceret I artal
Konventionelt tremdre-.ne 111dervandsbåde
Indgår Ikke læi,gere l undervandsbådsst'y41<en.
Konceptuelt h.,tger den britiske nåde de samme
f tendenser som den amenkans~ og pnonterer
mobilitet, dep!oyeringse-.-ne og hurtig rea~on.

Som baggrundsviden f ør en kort diskussion om britisk slkkerheds•politik og den
britiske flåd e, forberedes ·ca .15 min. indlæg:

1. Redeg•r for Storbritanniens sikkerhedspolitiske situation og evt. den officielle
sikkerhedspolitik (5 min.).

2 . Analyser den britiske flådes sammensætning og opgaver i relation til
slkkerhedspolltlkken (6 min.).

3. Beskriv kort britiske fly. og helikoptertyper, som flåd en samarbejder med (5 min.).
4. Udpeg britiske flide• og rtybas er (1 min.).

POLEN
Polens forsvar ha"" er1dærede ærensive

Noter:

opg~ og har aertor også en forsv3rs-

k0ncept med detensM mål. Pol en er nyt
medlem ar NATO og har som næste
erklæ-ede mål medlemskab at EU.
StruktUren t flåden er præget ar mangtende
okonomls1<e ressourær. og det .,,,, endru

nogle år være noctvendlgt at bnge forældet

udstyr. Konceptuelt koncentreres om

kyStforsvar,opga-..er og beskyttelse ar
sejlads og okOnomlske lnæresser I pols~
tarvande. llly11gt har man klnnet æntl'e
tokUs I kran ar 2 OHP-rregatter, modtaget
~~åde fra Norge, E\,1:, er også

:~s:er~1

Som baggrundsviden før en kort diskussion om polsk sikkerhedspolitik og den
polske fli de, forberedes ca. 15 min. Indlæg:
1. Redegør for Po lens sikkerhedspolit iske situation og evt. den offlclelte
sikkerhedspolitik (5 min.).
2. Anatyser don polske ffides sammensætning og opgav er I relation til
sikkerhedspolitikken (5 min.).
3 . Beskriv kort polske ny. og h elikoptertyper, som flåden samarb ejder m ed (4 min.).
4 . Udpeg polske flide• og flyba.ser (1 m in.).
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USA
"

USA har Indti12OO1gememron omfattende redukliore, 1
alle værn og stottetacIlIteter. 1Europa er den amerikan,~
hær reduceret til unde!' 100 000 mand. Strultl.lren I flåden
fort>Mruændfet. men med færre sl<De og !uft1artojer. Der
bibeholdes 11 hanga-sklbskampgrupper (350 skibe) 01J ca
70 undervardsbåde Den strategiske SDtf'YISPort•ka~citet
ud trygges Strategisk er nåden udpeget til at priOritere
Europa med tyrgden I Midde1navsområøet, Den
Perslske/Aratliske Gotr og aen v e~llg e øeI ar st1IIehavet

Noter:

Tilkomsten at nådens tr,,,;c,bog·Forward From the Sea~ h _,..

fnclledt enjUstemg ar det KOnceptue11e '1'Jnc11ag tH0get
vaegt på Comblned Joint opet-atlooer og kyStnæ-e
operatkmer. hvilket vil sige Inden ror 100 s0m11 ar kysUfnlen

Som baggrundsviden før en kort diskussion om USA's sikkerhedspolitik og den
amerikanske nide, forberedes ca. 20 min. Indlæg:
1. Redegør for USA"s sikkerhedspolitiske situation og evt. den offlc:ielle slkkerhedspolltlk
(Smin.).

2. Anatyser d en amerikanske nådes sammensætning og opgaver I relation tll sikkerhedspolitikken, herunder skibstyper t il brug for US Marine Corps og deres funktion. (6 min.).
3. Bes kriv kort amerikanske rty- og helikoptertyper, som flåden samarbejder med (5 min.).

4. B es kriv kort en typisk sammensatnlng af en han garskibskampgruppe (CBG) og en
typisk sammensætning af en ARG, Amphibious Ready Group (5 min.).

SVERIGE

Noter:

SVer19es optagelse I EU har fort tll M vis bevægelse
i tolkningen af landets erklærede al~ancefrtied og
neutralitetspolitik. Fors~ret har fren tlJ 2002
gennemgåe ten omrattenCle stn.11<a1rt1IpaY1Ing
Stru~ 1nåden ud~ces. aer 1ægges fortsat

vægt pi undervandsbåde. mindre enheder s:.,mt
kyStrorsvar
Marinen vil rorts.31. prioritere Lt'ldervandsbåds- og
ant1unaervaOC1st>åas1<apaciteten samt operatlOner på
svensk temtoriallarv..-ad .

Som baggrundsvi den før en kort diskussion om svensk sikkerhedspolitik og den
svenske flåde, forberedes c:a. 16 min. indlæg:
1. Redegør for Sveriges sikkerhedspolitiske situation og evt. den offic:lel le
sikkerhedspolitik (5 min.).
2 . Analys6r den svenske flåde s sammens ætning og opgaver I relation tll
sikkerhedspolitikken (5 min.).
3. Beskriv kort svenske rty- og h elikoptertyper, som fliden samarbejder med (4

min.).
4. Udpeg de svenske flide~ og flybaser (1 min.).

DE BALTISKE STATER
Estlands. Letlaids og Utat.ens sikkerheds- og
rorwarspo1itls1<e situation er påvn<et ar
naooskabet til Rusiana og at at russiske
betolkningsgrupper 1'1dgå- 1bet)ldeligt antal I
landenes befOlkni'lgssammensætnlng

Noter:

Struk1uren i de baltiske landes rc.-svar tegrer
sig endnu ikke tydeli~. D et synes imldlert>d
ldart, at grænsekOrtrOI og overvågnng attem~ torium (land, so og luR) pncuteres, l!Qesom del~ tagelse i fredsbeVarende operationer l regi ar
FN Der er mulighed for NATO-medlemskab fra
2003. De baltiske laieles flåder er små og dår11gr: udrustede og må I nogle tilfælde konkUTere
_ _ __ . om ressourcerne mec en kySt-/grænsewgt
"'

Som baggrundsviden før en kort diskussion om de tre baltiske landes sikkerhedspolitik og de baltiske flider, forberedes c:a. 15 min. indlæg:
1. Redegør for de baltiske landes sikkerhedspolitiske situation og evt. deres
officielle slkkerhedspolltik (5 min.).
2. Anatys6r de baltiske ffiders sammensætning og opgaver I relation til
sikkerhedspolitikken (5 min.).
3. Beskriv kort baltiske fly- og h elikoptertyper, som flåderne samarbejder med (4
min.).
4. Udpeg de baltiske flåde- og ftybas er (1 min.).
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THE PRINCIPLES OF WAR
(Taken from AFSC Pub 1, 1997)
a. As you develop your professional base of experience in joint planning, you will have to filter
from the ocean of information same key lessons learned or certain guiding princip les that have
universal application. In our profession, the principles ofwar represent same ofthose fundamental
truths that have stood the test of time. Students who have reviewed and research ed warfare over the
years still have not reached consensus on a single list of principles of war; but they all will attest
that such princip les are a good starting point for evaluating military strategy and tactics, and form
the foundation for operation planning.
b. Indepth discussions of our current princip les of war can be found in joint and Service
publications. Joint Pub 1, Joint Warfare ofthe US. Armed Forces, discusses the principles ofwar
and their application in joint warfare. Army Field Manual No. l 00-1, The Army, Naval Doctrine
Publication 1, Naval Warfare, Air Force Manual 1-1, Basic Doctrine ofthe US. Air Force, and
Fleet Marine Force Manual FMFM 6-4, Marine Rifle Company/Platoon, all contain extensive
discussions ofthe principles ofwar. Excellent articles about the principles ofwar can be found in
Military Review (May 1955 and September 1981) and U.S. Naval Institute Proceedings (November
1986). Figure 1-1 summarizes these joint and Service publications and references. As you can see,
the principles of war differ from country to country.
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PRINCIPLES OF WAR
FORMER SOVJET
UNION
"Princip/es ofMilitary
Art"

FRANCE

PEOPLE'S
REPUBLICOF
CHINA

UNITED
STATES

GREAT
BRITAIN
AUSTRALIA
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ofAim
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Offensive
Action

Offensive Action
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ofForce
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Economy, Sufficiency of
Force

Maneuver

Flexibility

Initiative

Unity of
Command

Cooperation

Coordination

Security

Security

Security

~I

Surprise

Surprise

Surprise

Surprise

Maintenance
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Mobility & Tempo
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Liberty of
Action
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Mobility,
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Freedom of Action

Concentration
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Adapted from JT Pub 1, FM I 00-1, AFM 1-1, and FMFM 6-4,
Military Review, May 1955, and Soviet Battlefield Development Plan
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Forward... From the Sea
Department of the Navy Washington 19 September 1994
In 1992 the Navy-Marine Corps paper ... From the Sea defined the strategic concepts intended to
carry the Naval Service--the Navy and Marine Corps--beyond the Cold War and into the 21 st
century. It signaled a change in focus and, therefore, in priorities for the Naval Service away from
operations on the sea toward power projection and the employment of naval forces from the sea to
influence events in the littoral regions of the world--those areas adjacent to the oceans and seas that
are within direct control of and vulnerable to the striking power of sea-based forces.
The purpose of U.S. naval forces remains to project the power and influence of the nation across the
seas to foreign waters and shores in both peace and war. FORWARD ...From the Sea updates and
expands the strategic concepts articulated in our 1992 paper to address specifically the unique
contributions of naval expeditionary forces in peacetime operations, in responding to crises, and in
regional conflicts. FORWARD ... From the Sea amplifies the scope of our strategic precepts while
confirming the course and speed for the Naval Service as defined in the original document. John H.
Dalton Secretary ofthe Navy
Admiral J. M. Boorda, USN

General Carl E. Mundy, Jr., USMC

Chief of Naval Operations

Commandant ofthe Marine Corps

Table of Contents
Introduction
The Strategic Imperative
Peacetime Forward Presence Operations
Crisis Response
Regional Conflict
Joint and Combined Operations
Maintaining Our New Direction
Conclusion

INTRODUCTION
With the publication of ... From the Sea in September 1992, the Navy and Marine Corps announced
a landmark shift in operational focus and a reordering of coordinated priorities of the Naval Service.
This fundamental shift was a direct re sult of the changing strategic landscape--away from having to
deal with a global maritime threat and toward projecting power and influence across the seas in
response to regional challenges.
In the two years since ... From the Sea became our strategic guidepost, the Administration has
provided expanded guidance on the role of the military in national defense. A major review of
strategy and force requirements resulted in a shift in the Department of Defense's focus to new
dangers--chief among which is aggression by regional powers--and the necessity for our military
forces to be able to rapidly project decisive military power to protect important U .S. interests and
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defend friends and allies. In defining our national strategy for responding to these new dangers, the
review emphasized the importance of maintaining forward-deployed naval forces and recognized
the impact of peacetime operational tempo on the size ofNavy and Marine Corps force structure. In
addition to recognizing the unique contributions of the Navy and Marine Corps in the areas of
power projection and forward presence, it restated the need for the Navy to support the national
slrategic objectives through our enduring contributions in strategic deterrence, sea contra! and
maritime supremacy, and strategic sealift.
FORWARD ... From the Sea addresses these naval contributions to our national security. Most
fundamentally, our naval forces are designed to fight and win wars. Our most recent experiences,
however, underscore the premise that the most important role of naval forces in situations short of
war is to be engaged in forward areas, with the objectives of preventing conflicts and controlling
crises.
Naval forces thus are the foundation of peacetime forward presence operations and overseas
response to crisis. They contribute heavily during the transitions from crisis to conflict and to
ensuring compliance with terms of peace. At the same time, the unique capabilities inherent in
naval expeditionary forces have never been in higher demand from U.S. theater commanders--the
regional Commanders-in-Chief--as evidenced by operations in Somalia, Haiti, Cuba, and Bosnia, as
well as our continuing contribution to the enforcement ofUnited Nations sanctions against Iraq.

THE STRATEGIC IMPERATIVE
The vital economic, political, and military interests ofthe United States are truly global in nature
and scope. In many respects these interests are located across broad oceans, and to a great extent
they intersect those of current and emergent regional powers. It is in the world's littorals where the
Naval Service, operating from sea bases in international waters, can influence events ashore in
support ofthese interests.
Because we are a maritime nation, our security strategy is necessarily a transoceanic ane. Our vital
interests--those interests for which our the United States is willing to fight--are at the endpoint of
"highways ofthe seas" or lines of strategic approach that stretch from the United States to the
farthest point on the globe. Not surprisingly, these strategic lines and their endpoints coincide with
the places to which we routinely deploy naval expeditionary forces: the Atlantic, Mediterranean,
Pacific, lndian Ocean, Red Sea, Persian Gulf, and Caribbean Sea. Reductions in fiscal resources,
however, dictate that we must refocus our more limited naval assets on the highest priorities and the
most immediate challenges, even within these areas ofhistoric and vital interest to the United
States.
Naval forces are particularly well-suited to the entire range of military operations in support of our
national strategies. They continue the historie role of naval forces engaged in preventive diplomacy
and otherwise supporting our policies overseas. Moreover, forward- deployed naval forces-manned, equipped, and trained for combat--play a significant role in demonstrating both the
intention and the capability to join our NATO and other allies, as well as other friendly powers, in
defending shared interests. Finally, if deterrence fails during a crisis and conflict erupts, naval
forces provide the means for immediate sea-based reaction. This could include forcible entry and
providing the protective cover essential to enabling the flow of follow-on forces which will be
deployed, supported, and sustained from the continental United States.
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In short, forward-deployed naval forces will provide the critical operational linkages between
peacetime operations and the initial requirements of a developing crisis or major regional
contingency.

PEACETIME FORWARD PRESENCE OPERATIONS
Naval forces are an indispensable and exceptional instrument of American foreign policy. From
conducting routine port visits to nations and regions that are of special interest, to sustaining larger
demonstrations of support to long-standing regional security interests, such as with UNITAS
exercises in South America, U.S. naval forces underscore U.S. diplomatic initiatives overseas.
Indeed, the critical importance of a credible overseas presence is emphasized in the President's 1994
National Security Strategy:
... presence demonstrates our commitment to allies and friends, underwrites regional
stability, gains US. familiarity with overseas operating environments, promotes
combined training among the forces offriendly countries, and provides time ly initial
response capabilities.
In peacetime U.S. naval forces build "interoperability"--the ability to operate in concert with
friendly and allied forces--so that in the future we can easily participate fully as part of a formal
multinational response or as part of "ad hoc" coalitions forged to react to short-notice crisis
situations. Participation in both NATO Standing Naval Forces and in a variety of exercises with the
navies, air forces, and land forces of coalition partners around the Pacific rim, Norwegian Sea,
Arabian Gulf, and Mediterranean basin provide solid foundations for sustaining interoperability
with our friends and allies.
Additionally, the outreach to the former Warsaw Pact countries in the NATO Partnership for Peace
program will further build solidarity and interoperability. We have already made solid progress in
expanding and intensifying our cooperation with the navies in Eastern Europe with exercises such
as BAL TOPS 94 and BREEZE 94, which included units from Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania,
Poland, Romania, Russia, and Ukraine.
U.S. forward-deployed naval forces have also contributed to humanitarian assistance and disasterrelief efforts--from the Philippines to Bangladesh to our own country--with similar, very positive,
results.
Although naval presence includes a wide range of forward-deployed Navy and Marine Corps units
afloat and ashore in friendly nations, our basic presence "building blocks" remain Aircraft Carrier
Battle Groups--with versatile, multipurpose, naval tactical aviation wings--and Amphibious Ready
Groups--with special operations-capable Marine Expeditionary Units. These highly flexible naval
formations are valued by the theater commanders precisely because they provide the necessary
capabilities forward. They are ready and positioned to respond to the wide range of contingencies
and available to participate in allied exercises, which are the bedrock of interoperability.
We have also turned our attention to examining the naval capabilities that could contribute to
extending conventional deterrence. In this regard, forward-deployed surface warships--cruisers and
destroyers--with theater ballistic missile defense capabilities will play an increasingly important
role in discouraging the proliferation of ballistic missiles by extending credible defenses to friendly
and allied countries. By maintaining the means to enhance their security and safety, we may reduce
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the likelihood that some of these nations will develop their own offensive capabilities. Our efforts
will thereby slow weapons proliferation and enhance regional stability.
In addition, even as we have shifted our emphasis to forward presence and power projection from
sea to land, the Navy continues to provide a robust strategic nuclear deterrent by maintaining
strategic ballistic missile submarines at sea. As long as it is U.S. policy to ensure an adequate and
ready strategic nuclear deterrent, our highly survivable strategic ballistic missile submarines will
remain critical to national security.

CRISIS RESPONSE
U.S. naval forces are designed to fight and win wars, as are all elements of our military arsenal. To
successfully deter aggressors, we must be capable of responding quickly and successfully in support
ofU.S. theater commanders. Forces deployed for routine exercises and activities undergirding
forward presence are also the forces most likely to be called upon to respond rapidly to an emerging
crisis. The potential for escalation dictates that presence forces must be shaped for missions they
may encounter. This provides theater commanders with credible crisis-response capabilities in the
event normal conditions or outcomes do not turn out as we expect.
Building on normally deployed forces, we can mass, ifthe situation requires, multiple Aircraft
Carrier Battle Groups into Carrier Battle Forces, Amphibious Ready Groups into Amphibious Task
Forces, and as needed project our naval expeditionary forces ashore using the afloat Maritime
Prepositioning Force. Such a massing ofnaval units can be complemented by the deployment of
Army and Air Force complements to provide a joint force capable of the full range of combat
operations that may be required.
A U.S. warship is sovereign U.S. territory, whether in a port of a friendly country or transiting
international straits and the high seas. U.S. naval forces, operating from highly mobile "sea bases"
in forward areas, are therefore free ofthe political encumbrances that may inhibit and otherwise
limit the scope of land-based operations in forward theaters. The latter consideration is a unique
characteristic and advantage offorward-deployed naval forces. In many critical situations, U.S.
naval forces alone provide theater commanders with a variety offlexible options--including precise
measures to control escalation--to respond quickly and appropriately to fast-breaking developments
at the operational and tactical levels.
Whether surging from adjacent theaters or from continental U.S. deployment bases, naval forces are
uniquely positioned, configured, and trained to provide a variety of responses in the event of an
unexpected international crisis. Their operational flexibility and responsiveness are a matter of
record. The most recent examples of crisis response measures are summarized here in the tab le
below.
Sharing of Major Forces between Theaters/Operations

Date
December
1992
January
1993

Forces
Original deployment
Crisis Location
USS Ranger CVBG
Somalia (Humanitarian relief)
USS Tripoli ARG Persian Gulf
/SPMAGTF
Persian Gulf (Strike Operation against
USS Kitty Hawk
Somalia
Iraq)
CVBG
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USS Theodore
·t
n/Ad . t· Red Sea (In support of TLAM strike
M e d1 erranea
na 1c
. t
)
Roosevelt CVBG
agams 1rag
USS America
CVBG
October
·t
/Ad . t· Somalia (In response to increasing
USS Guadalcanal
Me d1 erranean
na 1c
.
l d)
casua11tes on an
!993
ARG
22nd MEU (SOC)*
Mombasa (In support of Distant Runner USS Peleliu ARG/
Rwanda Non-combatant Evacuation
1994
Somalia
April
11th MEU (SOC)
Operations)
August
USS Tripoli ARG/
Entebbe, Uganda (Humanitarian relief)
Mombasa
15th MEU (SOC)
1994
USS George
Washington CVBG
October
USS Tripoli
Mediterranean/Adriatic Persian Gulf/Red Sea !rag
1994
ARG/l 5th MEU
(SOC)

June 1993

*SOC - Special Operations Capable

REGIONAL CONFLICT
Naval forces make a critical contribution in a major regional contingency during the transition from
crisis to conflict. Forward naval forces deployed for presence and reinforced in response to an
emerging crisis can serve as the transition force as land-based forces are brought forward into
theater.
Using a building-block approach, U.S. naval forces can be "tailored" with specific capabilities. The
resulting naval expeditionary force - conceptually built around fleet operational forces and a
forward-deployed Marine Expeditionary Force - can provide a highly flexible force for a wide range
ofmissions, including long-range strike operations and early forcible entry to facilitate or enable the
arrival offollow-on forces.
Focusing on the littoral area, Navy and Marine Corps forces can seize and defend advanced bases-ports and airfields--to enable the flow of land-based air and ground forces, while providing the
necessary command and control for all joint and allied forces. The power- projection capabilities of
specifically tailored naval expeditionary forces can contribute to blunting an initial attack and,
ultimately, assuring victory. The keys to our enabling mission are effective means in place to
dominate and exploit littoral battlespace during the earliest phases of hostilities.
Moreover, the special capabilities inherent in naval tactical aviation operating from our sea bases or
expeditionary airfields, as well as the capability to contribute to sustained land combat operations,
provide Theater Commanders with flexibility in the conduct of littoral operations. Throughout the
20th century, Marine Air-Ground Task Forces, placed ashore initially as an enabling force, have
fought and contributed decisively in ground combat. Similarly, sea-based tactical aviation has made
pivotal contributions when the nation's air power was needed in forward areas.
In the event of a future regional conflict, U.S. naval forces will assume critical ro les in the
protection of vital sealift along the strategic lines of approach to the theater of conflict including the
air- and sea-ports of debarkation. Our success in a major regional contingency will depend upon the
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delivery of heavy equipment and the resupply of major gro und and air elements engaged forward.
Sealift is the key to force sustainment for joint operations and we are committed to a strong national
capability.

JOINT AND COMBINED OPERATIONS
No single military service embodies all ofthe capabilities needed to respond to every situation and
threat. Our national strategy calls for the individual services to operate jointly to ensure both that we
can operate successfully in all warfare areas and that we can apply our military power across the
spectrum of foreseeable situations - in peace, crisis, regional conflict, and the subsequent restoration
ofpeace.
The enhanced combat power produced by the integration of all supporting arms, which we seek to
attain through joint operations, is inherent in naval expeditionary forces. For example, the Aircraft
Carrier Battle Group integrates and focuses diverse technologies and combat capabilities to assure
the dominance of the air, surface, and sub-surface battle space necessary for the prosecution of
subsequent campaigns. Further, Marine Expeditionary Forces, employing Marine Air-Ground Task
Force (MAGTF) combined-arms doctrine, are the most versatile expeditionary force in existence.
Established by law to be "forces of combined arms, together with supporting air components,"
MAGTFs are expeditionary, rapidly expandable air-ground formations, capable of operating from
sea bases, ashore, or both, simultaneously. They are the model for the joint air-ground task forces
evolving as conflicts grow smaller and the forces available grow fewer.
Naval expeditionary forces have long operated as an integral element of joint forces acting with
other joint or allied sea, land, air, and space forces. Just as the complementary capabilities ofNavy
and Marine Corps forces add to our overall strength, combining the capabilities and resources of
other services and those of our allies will yield decisive military power.

MAINTAINING OUR NEW DIRECTION
The new direction for the Naval Service remains focused on our ability to project power from the
sea in the critical littoral regions of the world. We remain committed to structuring our nav al
expeditionary forces so that they are inherently shaped for joint operations, with the emphasis on
operations forward from the sea, tailored for national needs. Recent Department ofthe Navy budget
decisions, which resulted in a real increase in spending on littoral warfare and the means for power
projection, are illustrative ofthe shift in priorities we have undertaken since the publication of ...
From the Sea. As we continue to improve our readiness to project power in the littorals, we need to
proceed cautiously so as not to jeopardize our readiness for the full spectrum of missions and
functions for which we are responsible.
In the two years since ... From the Sea was published, we have expanded on and capitalized upon its
traditional expeditionary focus. "Expeditionary" implies a mind set, a culture, and a commitment to
forces !hat are design ed to be deployed forward and to respond swiftly. Our new direction provides
the nation:
Naval expeditionary forces ...
Tailored for National Needs ...
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Shaped for Joint Operations ...
Operating Forward ... From the Sea

CONCLUSION
... From the Sea was the initial step in demonstrating how the Navy and Marine Corps responded to
the challenges of a new security environment. Our strategy and policies continue to evolve as we
learn from our recent experiences and prepare for the new challenges and opportunities of this
highly dynamic world. Naval forces have five fundamental and enduring roles in support ofthe
National Security Strategy: projection of power from sea to land, sea control and maritime
supremacy, strategic deterrence, strategic sealift, and forward naval presence. We will continue to
carry out these ro les to protect vital U.S. global interests, citizens, and friends, wherever they may
beat risk.
The Cold War may be over, but the need for American leadership and commensurate military
capability endures. Many of our most vital interests remain overseas where the Navy and the
Marine Corps are prepared for new challenges--forward deployed, ready for combat, and engaged
to preserve the peace.
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Forward ... From the Sea
Tbe Navy Operational Concept

Foreword by
Admiral Jay L. Johnson, U.S. Navy
Chief of Naval Operations - 1997
The Navy and Marine Corps published ... From the Sea in 1992 as our combined vision for
the 21st century. Since then, we have been constantly checking our bearings to ensure we
stay on course. We refined our direction in 1994 with Forward ... From the Sea. These two
documents continue to drive the on-going process of innovation that is rapidly transforming
the N avy into a 21 st century force.
I have expressed my vision for the Navy in four guiding stars: operational primacy,
leadership, teamwork, and pride. This paper promulgates guidance on operational primacy the ability to carry out swiftly and effectively any naval, joint or coalition mission and to
prevail decisively over any foe that may oppose us. It directs how we operate Forward ...
From the Sea across the three components of the National Military Strategy: peacetime
engagement, deterrence and conflict prevention, and fight and win.
This paper sets our direction for operational primacy in the next century. Emerging
technology and innovative operational concepts are creating new opportunities for
employing naval forces in support of national strategy. We will have an integral role in
future joint operations, including those described in Joint Vision 2010. In the 21 st century as
today, the most important contributions we make to national security will exploit fully the
advantages we gain from operating on, under, above and from the sea.

Introduction
The Navy's unique contributions to national security stem from the advantages of operating
on, under, above and from the sea. This is the message of Forward ... From the Sea. The
primary purpose of forward-deployed naval forces is to project American power from the
sea to influence events ashore in the littoral regions of the world across the operational
spectrum of peace, crisis and war. That is what we do. This paper describes how we do it
today, and how we will do it in the future.
The ro les of America's armed forces are defined by the three components of the National
Military Strategy: peacetime engagement, deterrence and conflict prevention, and fight and
win. Although national policy changes as the strategic landscape evolves, there will be
continued emphasis on using the armed forces across this spectrum. Operations in peacetime
and crisis to maintain regional economic and political stability are traditional ro les of the
Navy-Marine Corps team. These roles are rooted in our fundamental ability to maneuver
independently of political constraints and fight and win. A key operational advantage of
forward-deployed naval forces is that we provide on-scene capabilities for executing
simultaneously all three components of the National Military Strategy, and do so without
infringing on any nation's sovereignty. This advantage exists because we operate in
international waters. Our hallmark is forward-deployed forces with the highest possible
readiness and capability to transition instantly from peace to crisis to conflict. This
flexibility positions us to fight and win early, or to contain conflict. More importantly, our
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presence may prevent conflict altogether. By any standard or measure, peace is cheaper than
war.
Our forces are optimized for this forward role in national strategy. As we enter the 21st
century, we will continue to develop and adopt innovative concepts and technologies to
remain the force on the cutting edge of our nation's defense.

How the Navy Operates
Forward... From the Sea provides the basis fora simple, yet powerful, operational concept of
how we will operate to carry out expeditionary operations. We conduct forward naval
operations both to ensure unimpeded use ofthe seas and to project American influence and
power into the littoral areas ofthe world. Expeditionary operations achieve U.S. objectives
across the spectrum ofthe National Military Strategy. They are a potent and cost-effective
alternative to power projection from the continental United States and are suited ideally for
the many contingencies that can be deterred or quickly handled by forward-deployed forces.
Expeditionary operations complement, enable and dramatically enhance the effectiveness of
continental power-projection forces when a larger military response is needed.
Our attention and efforts will continue to be focused on operating in and from the littorals.
The landward side of the littoral can be supported and defended directly from the sea. It
encompasses areas of strategic importance to the United States. Seventy-five percent ofthe
Earth's population and a similar proportion of national capitals and major commercial
centers lie in the littorals. These are the places where American influence and power have
the greatest impact and are needed most often. For forward-deployed naval forces, the
littorals are a starting point as well as a destination. Tactically, the distance we reach inland
from the sea depends on terrain and weather, the contributions of joint and coalition forces,
the potential adversary's capabilities, and the nature of our mission. The mission may require
us to exercise our considerable reach and operate far inland.
We will deploy carrier battle groups and amphibious ready groups with embarked Marines
to provide naval expeditionary forces for the Combatant Commanders. When required, we
deploy separate units - such as for maritime interception force operations - but each
remains capable of being integrated into a larger naval expeditionary force. We train carrier
battle groups and amphibious ready groups together to ensure immediate readiness fora
wide range of contingencies. Once overseas, we disperse the force and maintain a dynamic
presence posture. Our forces are constantly in motion to make their capabilities visible
throughout the theater while carrying out numerous simultaneous missions in support of
U.S. interests. We can operate individual units - such as submarines - independently or
completely integral to the force. We link dispersed units as an integrated force with
command and control networks. When necessary fora specific crisis-response operation, we
rapidly assemble elements ofthe force into a mission-tailored task group, such as a surface
battle group. We rapidly converge from our forward deployment hubs to the scene of a
potential conflict to deter aggression or to project power should deterrence fail. We take
advantage ofthe reach of our sensors and weapons to project power over vast areas from a
dispersed, networked force - concentrating combat power rather than our platforms and
delivering firepower far inland when required by the mission. We are on-scene and ready for
peacetime engagement, deterrence and conflict prevention, and fighting and winning.

Peacetime Engagement
The Navy's role in peacetime engagement is to project American influence and power
abroad in support ofU.S. efforts to shape the security environment in ways that promote

Bilag 2 - side 9

Bilag 2 til Lærebog i søkrig, 2004

regional economic and political stability. Stability fosters a sense of security in which
national economies, free trade practices, and democracies can flourish. Democratic states,
especially those with growing economies and strong trade ties, are less likely to threaten our
interests and more likely to cooperate with the United States. This stability and cooperation,
which our peacetime engagement promotes, assists in meeting security threats and
promoting free trade and sustainable development. We execute peacetime engagement by
staying constantly engaged abroad as a visible tool ofU.S. foreign policy and by supporting
U.S. coalition-building efforts.
Naval forces are constantly engaged abroad in peacetime as a visible tool ofU.S. foreign
policy. Our global presence ensures freedom of navigation on international trade routes and
supports U.S. efforts to bring excessive maritime claims into compliance with the
international law of the sea. When disaster strikes, we provide humanitarian assistance,
showing American compassion in action. Our forward deployments always include a wide
range of diplomatic activities, such as: sending Sailors and Marines ashore as
representatives ofthe American people; bringing foreign visitors onto sovereign U.S. naval
vessels; and carrying out a wide range of community relations activities. These efforts
promote American democratic ideals abroad, enhance mutual respect and understanding
with the peoples of other countries, and demonstrate U.S. support for friendly governments.
Our forces support U.S. diplomatic efforts aimed at shaping the security environment, such
as improving relations with former adversaries or reducing tensions with potential
adversaries. We take advantage of our mobility and sovereignty at sea to extend the reach of
U.S. peacetime engagement efforts to countries not readily accessible by other forces.
Our forward-deployed forces support peacetime coalition building efforts. We exercise and
train frequently with the naval, ground and air forces of friendly nations, improving our
ability to operate together and increasing mutual understanding, confidence and respect.
These exercises allow us to explore means of coordinating the operations of diverse forces
to achieve maximum combat power. We build confidence in U.S. security pledges by
demonstrating our ability to ensure that land-based forces deploying from the continental
United States will have ready access to the region in a crisis.

Deterrence and Conflict Prevention
Signaling with military forces is an important element of deterring aggression and
preventing conflicts, and forward-deployed naval forces are a superb means of signaling
U.S. capabilities and resolve to friend and foe alike. Credible military presence in areas of
long-standing interest or immediate concern reaffirms the U .S. leadership role abroad,
reassures allies with tangible proof ofU.S. commitment to their security, and helps prevent
potential sources of instability from generating crises. We deter by putting potent combat
power where it cannot be ignored, and by serving as a highly visible symbol ofthe
overwhelming force the United States can deploy to defeat aggression. We enhance the
credibility of conventional deterrence by demonstrating our combat capabilities in live-fire
training and in exercises with friends and allies.
In peacetime, we position the wide range of capabilities inherent in naval expeditionary
forces where they are readily available for any contingency. Operating in international
waters, our forces are sovereign extensions of our nation, free ofthe political constraints that
can hamper land-based forces. We put the right capability in the right place at the right time.
We possess the unique capability of responding to ambiguous warning that either would not
justify costly deployments from the continental United States, or might be insufficient to
persuade nations in the region to host U.S. forces on their soil. When a visible presence
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might be provocative or foreclose U.S. military options, we can position submarines
covertly to provide on-scene surveillance capabilities and firepower. Rotational deployments
allow us to maintain our forward posture indefinitely. We spread our surveillance and
reconnaissance capabilities across a wide area, providing detailed coverage that improves
our knowledge and understanding of the region. We maintain combat readiness during
forward operations by training and exercising regularly for potential contingencies. As we
carry out peacetime !asks in distant waters, we often are laying the groundwork for a crisisresponse operation or joint campaign that has not yet even begun.
Ballistic missile submarine (SSBN) deterrence patrols will continue to be an essential
element ofU.S. strategy for deterring a wide range ofpotential threats. SSBNs are central to
U.S. nuclear strategy due to their stealth and survivability, the reliability and security of
their command and control systems, and the accuracy and flexibility oftheir weapons.
Forward-deployed naval forces rapidly bring a wide range of capabilities to bear in crisis
response operations. We can take direct action to protect American lives and interests, to
prevent an unstable situation from deteriorating further, and to control or even resolve a
crisis. In recent years, naval crisis response has included landing Marines to reinforce
endangered U.S. embassies, non-combatant evacuation operations, maritime interception
operations to enforce international sanctions, show of force operations to counter
intimidation and deter aggression, escort operations to protect shipping endangered by a
local conflict, and air and missile strikes against transgressors. We provide on-scene
command and control capabilities for rapidly executing joint crisis response operations. Our
self-sustaining endurance allows us to remain on scene as long as necessary to stabilize or
resolve the situation. When required, we rapidly redeploy - without incurring additional
expense or political debts - to deter a potential aggressor who might exploit U.S.
involvement in a major contingency elsewhere.
Naval deterrence and crisis-response operations prevent aggressors from achieving afait
accompli. Having combat-credible naval forces on scene shapes the battlespace and
demonstrates our capability to halt aggression early in a conflict, well before the aggressor
can achieve his objectives. These efforts to deter aggression and resolve crises, while
prudent, do not always succeed - but our efforts make a profound difference in how we
think about our role in a potential conflict. Our ability to shape the battlespace well before a
joint campaign commences is vital because even smal! changes in the early stages of a
conflict can have a major impact on its outcome. We focus on halting aggression early in a
conflict. We enhance the credibility of deterrence by thwarting the potential aggressor who
hopes to prevail by delaying or disrupting the U.S. response.
Our organic intelligence, surveillance and reconnaissance capabilities augment national
sensors, enhancing U.S. awareness of a potential aggressor's activities. We can do this
overtly - with surface ships and aircraft- signaling U .S. interest in the situation and
covertly-with submarines and Naval Special Warfare units - learning what we need to
know without being provocative or tipping our hand as to our future intentions.
On-scene naval forces begin shifting the strategic and operational situation in the favor of
the U.S. and its allies by forcing a potential aggressor to consider our combat capability
when formulating his plans. We make it exceedingly difficult for an adversary to target us
and deny him the option of pre-emption by keeping our forces dispersed and moving, by
operating unpredictably or covertly, and by employing deception. The wide range of options
we provide for immediate response to aggression leaves a potential aggressor uncertain of
the intended U.S. course of action. This uncertainty keeps him off balance, disrupting his
ability to formulate a coherent campaign plan and eroding confidence in his ability to
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effectively execute operation plans. Uncertainty may compel a leader to redeploy forces
from his main objective to hedge against our wide range of capabilities. Our sensors can
monitor such redeployments to detect weaknesses or gaps we can exploit. U .S. Navy and
Marine Corps operations in the Arabian Gulf during Desert Shield demonstrated these
advantages by pinning down significant Iraqi forces on Kuwaiti beaches during Desert
Storm.
We extend our protective shield over allies, potential coalition partners, and critical
infrastructure ashore to enhance the effectiveness of deterrence. Our emerging theater air
and missile defense capabilities are particularly important elements of our shield. We create
a sanctuary that neutralizes a potential aggressor's attempts at intimidation and encourages
the perception that he is powerless to prevent the U.S. from reinforcing our allies. This
reality may cause him to alter campaign plans, forego use of certain forces or weapons, or
focus efforts on more limited objectives.

Fight and Win
We will take advantage of our robust command and control systems and the reach of our
sensors and weapons to concentrate combat power from dispersed, networked forces and
project powerfarinland. In contingencies of limited size and duration, we project power
with decisive impact ashore. In larger conflicts, we are an integral part of joint operations to
fight and win. We have a vital role throughout ajoint campaign, from beginning to end.
Forward-deployed naval forces have a vital role in halting aggression early in a conflict. The
United States normally enters a conflict in response to aggression against an ally or vital
American interest. Consequently, U.S. and allied forces are usually on the strategic
defensive early in a conflict. Our ability to deliver a wide range of naval firepower and
generate very high aircraft sortie rates can have major impact on the course and outcome of
a conflict, especially during this critical early period of a joint campaign, when continental
U.S.-based forces are just starting to arrive in theater. We can use submarines, lurking
covertly in littoral waters, to deliver naval fires or special operations forces where the enemy
least expects to be attacked. Our forces also take offensive action to hold enemy centers of
gravity at risk and seize the strategic advantage. We degrade and destroy enemy defensive
systems with uniquely naval offensive operations, including suppression of enemy air
defenses, leaving opponents vulnerable to sustained attacks. While we are crippling enemy
defenses, we hit his offensive forces hard to disrupt important campaign objectives and to
achieve a quickfait accompli.
Initial operations by forward naval forces are critical for enabling the joint campaign. We
ens ure access to the theater for forces surging from the U nited States by supporting coalition
forces to keep them in the fight, by seizing or defending shore bases for land-based forces,
and by extending our defensive systems over early-arriving U.S. joint forces ashore. Our
ability to dominate the littorals, including the undersea environment, allows us to operate
with impunity in the face of enemy area denial threats while taking initial action to defeat
those threats and prepare the battlespace for follow-on forces. By defeating enemy area
denial threats and keeping vital sea and air Ianes open, we ensure an uninterrupted flow of
reinforcements into the theater. We provide highly capable afloat command and control
capabilities to launch initial combat operations without delay. For example, we lead early
efforts to gain air superiority and take the war to the enemy by initially taking charge of the
joint air battle as afloat Joint Force Air Component Commander. Our forward-deployed fleet
flagships and carriers can provide fully equipped afloat command centers for the
Commander Joint Task Force, as we did when USS MOUNT WHITNEY served as afloat
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JTF headquarters in Operation Restore/ Uphold Democracy in Haiti. Our afloat systems
allow joint forces deploying from the continental United States to "plug" into on-scene
networked command and control systems.
Our counter to the aggressor seeking to prevent the United States from bringing in
overwhelming forces is to disrupt and exploit enemy efforts to target U.S. and allied forces.
Arca dcnial thrcats to joint air, ground and maritime forces include enemy tactical and
theater ballistic missiles, weapons of mass destruction, air threats, and sea denial
capabilities. They also include enemy use of ground or special operations forces to seize or
destroy vital en route and on-scene infrastructure ashore. Area denial threats are becoming
more lethal, increasing U.S. force vulnerability. These threats cannot defeat us, but they can
delay our response, prolong the conflict and increase the cost ofthwarting aggression. Our
ability to counter enemy area-denial threats effectively with potent information warfare,
power projection and force-protection capabilities increases our decisive impact early in a
joint campaign. The more an enemy depends on denial capabilities to achieve his objectives,
the greater our impact when we defeat those capabilities.
Naval operations continue throughout the joint campaign. Naval operations include
delivering precision naval fire, conducting naval operational maneuver, providing protection
for joint and coalition forces ashore, keeping the seaborne logistics pipeline flowing, and
remaining on scene after the joint campaign to enforce sanctions and maintain regional
stability.
We deliver precision naval fires to accomplish strategic, operational and tactical objectives.
Precision means having the desired effect on the enemy, limiting collateral damage,
lessening the risk to our forces, and achieving maximum impact with our combat resources.
We can deliver all naval fires - strike, interdiction and fire support - with the degree of
accuracy required to accomplish the mission. We exploit the tactical depth we gain from our
weapons reach to attack the enemy throughout the battlespace. Precision includes smart
largeting, so that our ordnance is directed against key targets for greatest impact, and rapid,
accurate battle damage assessment. New systems, such as unmanned aerial vehicles and
afloat mission planning systems, are essential elements of smart targeting. Precision also
includes extremely accurate delivery of "level-of-effort" munitions. We must organize our
forces and focus their efforts to rapidly and decisively accomplish campaign objectives.
Precision encompasses how we employ Naval Special Warfare forces and Marines, as well
as naval fires. In some tactical situations, such as operations on urban terrain, a SEAL or
Marine with a sniper rifle may be the optimum precision weapon.
The closely related concepts of naval operational maneuver and speed of command define
how we employ naval combat power to have decisive impact ashore. Naval operational
maneuver means using the advantages we gain by operating on and from the sea to establish
operational and strategic advantage over enemy forces ashore. We do this by defeating
enemy sea denial efforts and gaining maritime superiority, thus providing unimpeded use of
strategic sea Ianes and freedom of operation in littoral waters. We take advantage of our
maritime superiority by operating in the fluid manner described earlier - dispersed, yet
rapidly concentrated; constantly moving and ever changing; appearing to be a distant threat
far over the horizon, then suddenly striking the enemy where he felt secure. Our
simultaneous ability to attack the enemy throughout the battlespace with precision naval
fires and Marine combat power generates an inescapable tactical quandary. Not knowing
when or where we will strike, the enemy must either concentrate his forces where he guesses
we will attack, or spread his forces to defend as many potential targets as possible. In either
case, the enemy exposes weaknesses we can exploit.
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Our superior speed of command enhances the advantages of operating from the sea. Speed
of command is the ability to rapidly collect information, assess the situation, develop a
course of action, and immediately execute with overwhelming effect. Just as in the modem
high-tech market place, speed of command achieves disproportionately larger returns for
relatively modest, but precisely placed, initial investments. This capability is characterized
by extraordinarily high rates of change that Jock out enemy solutions, while locking in our
success. We use speed, deception and surprise to create and exploit enemy vulnerabilities, to
seize rapidly fleeting opportunities, and to shift the tactical and operational situation to our
advantage. We apply combat power in a high-tempo continuum, vice in incremental steps, to
keep the enemy disoriented and reactive, unable to take the initiative or carry out a coherent
plan of action. Our actions foreclose enemy options to reverse our gains or alter the ultimate
outcome of a conflict, and develop powerful self-fulfilling expectations ofvictory that
demoralize the enemy while increasing coalition and domestic support.
Naval forces can provide sustained protection for joint and coalition forces ashore, creating
a sanctuary from which they can operate at will against the enemy. We supportjoint and
coalition forces ashore, securing vital sea and air lines of communication, establishing
battlespace dominance in the littoral, and providing defensive capabilities, such as air
superiority and theater ballistic missile defense. Just as important, we use offensive
operations to protect forces by countering threats at their source, placing the enemy on the
defensive, and degrading his ability to employ his forces
As we have always done, we keep the vital seaborne logistics pipeline flowing throughout
the joint campaign. During the 1991 Gulf War and every other large-scale conflict in this
century, more than 95 percent of all material, supplies, and equipment sent to the theater
went by sea. We protect strategic sealift and afloat prepositioning ships and logistics
facilities critical for large-scale joint operations.
Finally, naval forces can remain on scene after the joint campaign concludes to enforce
sanctions and to maintain a U.S. presence for regional stability. We prevent the need for yet
another joint campaign by taking advantage of our self-sustaining endurance to keep combat
credible forces in the region. Our most significant contribution well may be to prevent the
next conflict entirely through our forward presence for engagement and deterrence.

Our Course for the 21st Century
Forward ... From the Sea emphasizes that projecting influence and power ashore requires
naval forces shaped for joint operations. Joint Vision 2010 provides the template for joint
combat operations in the 21 st century and envisions future joint combat operations
leveraging information superiority to execute dominant maneuver, precision engagement,
full-dimensional protection, and focused logistics. These operational concepts were
anticipated in large measure by Forward ... From the Sea. In many areas the Navy is at the
leading edge of Joint Vision 2010 capabilities. We will continue actively to develop and
implement a wide range oftechnological and operational innovations. Our Fleet Battle Lab
experiments will be a process by which we make vital contributions to these efforts. The
fleet is our battle lab. We will test new ideas and equipment every time we deploy or get
underway for a significant exercise.
Our innovation efforts will examine operational concepts and doctrine, how we organize and
command our forces to carry out our missions, the capabilities of future systems and
platforms, the manner in which we provide maintenance and supply support, and the
education and training of our people. We will focus our innovation and modernization
efforts in the foliowing areas.
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Naval forces will be able to provide sea-based overtand covert surveillance, reconnaissance,
and information warfare capabilities for joint forces, and sea-based command and control up
to the Commander Joint Task Force level. Our forces will be integrated into networked
command and control systems that provide a common tactical picture ofthe battlespace to
all commanders and are fully interoperable with joint command and control systems. Our
Cooperative Engagement Concept will provide an unprecedented level ofbattlespace
awareness and combat power by linking the sensors and weapons systems of an entire force
into a highly integrated network. We will achieve faster speed of command, closer joint
integration, and enhanced means of ensuring the warrior has the right information in the
optimum display for immediate action.
We will be a ful! partner in developing new amphibious warfare concepts and capabilities
for implementing the Marine Corps concept Operational Maneuver From The Sea
(OMFTS). OMFTS emphasizes using the sea as a secure area from which to conduct shipto-objective movement. We will have a vital role in OMFTS-style operations as part of a
highly integrated sea-air-land combined-arms team. We will provide enhanced naval fires,
force protection, command and control, surveillance and reconnaissance, and logistics
support for Marines ashore - enabling the high-tempo operations envisioned by OMFTS.
We will be capable ofproviding every type ofjoint fire the nation requires, throughout the
battlespace and with the precision the operation dictates. We will deliver precision naval
fires fully integrated as an element of joint combat power. Navy innovations, like networked
command and control systems and cooperative engagement, are a significant step in this
direction. We will be able to deliver a large volume of firepower through new ways of
achieving very high aircraft sortie rates and new weapons and platforms for delivering joint
fires. Emerging precision and information capabilities rapidly are making traditional views
-that specific platforms (air, surface or subsurface) and specific types of ordnance
(missile, bomb or shell) have specialized roles-obsolete. We will deliver integratedjoint
fires with enhanced range, lethality, accuracy and timeliness from aircraft, ships and
submarines for any type of mission.
Building upon our already robust information, air and maritime superiority capabilities, we
will provide integrated protection for joint and coalition forces. Naval defensive capabilities,
such as theater air defense and ballistic missile defense, will be integrated with joint systems
for maximum protection ofthe joint force. Our defensive capabilities will complement landbased systems and in some situations may be the only U.S. capabilities readily available,
particularly in the opening phase of a crisis or conflict. We will enhance the range, lethality
and joint integration of our force-protection capabilities and enhance our ability to defeat
sea-denial threats and dominate the littoral battlespace.
We will increasingly be capable ofproviding secure afloatjoint logistics support. Our
logistics innovation efforts will enhance strategic sealift and seaborne logistics. These
efforts also support Department of Defense initiatives to improve logistics support, such as
the total asset visibility system and "just-in-time" logistics. We will seek alternatives to
maintaining large quantities of spares and explore ways of enhancing the joint and
commercial commonality of system components.

Conclusion
The Navy's course for the 21st century set by Forward. .. From the Sea has proven to be the
right one for executing our critical roles in all three components ofthe National Military
Strategy and for conducting the future joint operations envisioned in Joint Vision 2010. We
will maintain our on-going process oftechnological and operational innovation that has put
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us on the cutting edge of future warfighting capabilities. Our Navy people - well-led,
working as a team, and taking pride in our Navy-will be the source ofthese innovations.
The imagination and initiative of individual Sailors have given our Navy a rich heritage of
innovation. Our people will keep us on a steady course toward continued operational
primacy as we enter the 21 st century.
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Eksempel på skitseforslag - historisk emne til hovedopgave.
1. Opgaveformulering.
"På baggrund af en redegørelse for og en analyse af de engelske operationer mod Bismarck, vurderes de operative beslutninger og taktiske handlinger."
På baggrund heraf gives opgaven overskriften: "Operationerne mod Bismarck - 1941".
2. Indledning.
I november 1919 indledte de allierede forhandlinger vedrørende afslutningen på 1. verdenskrig. Resultatet i form af Versailles-traktaten havde til formål at kontrollere Tysklands
produktion og import/eksport af våben samt opretholdelse af militære styrker. Mere specifikt begrænsede traktaten Tyskland til at producere flådeskibe med et deplacement på ikke
over 10.000 tons udstyret og med kanoner på ikke mere end 11 tommer. Indtil midt i
1930'erne efterkom Tyskland disse krav og byggede kun de såkaldte lommeslagskibe 1 .
Hitler indgik "The Anglo-German Naval Treaty" med briterne i 1935. Denne traktat tillod
Tyskland at opbygge sin flåde, men størrelsen af flåden måtte ikke overstige 35 % af briternes flåde (tonnage), og den tyske flåde måtte ikke omfatte ubåde. Begrænsningen blev
udtrykt ved samlet tonnage og ikke i antallet af enheder hvorved der var åbnet for bygning
af skibe større end lommeslagskibene. Hitler iværksatte bygningen af Bismarck-klassen i
1936 og meddelte i 1937 sin flådeledelse, at en krig mod briterne ikke længere var utænkelig men snarere opnåelig. I Hitlers flådeplan, "Plan Z" 2 , omfattede et større antal destroyere og krydsere, de store H-klasse slagskibe, som ville være lige så store som nutidens amerikanske hangarskibe samt et antal slagskibe af Bismarck-klassen.
Englands ressourcesituation var i 1941 kritisk efter måneders bombardementer af London,
tilbageslaget i ørkenkrigen og tabet af den græske ø Kreta. Situationen blev yderligere
forværret, da tyskerne op til udsendelsen af Bismarck gennemførte anti-konvoj operationer
i Nordatlanten med slagkrydserne Scharnhorst og Gneisenau. Disse operationer medførte
store mængder sænket tonnage og dermed tabte forsyninger for England. Forsyningslinierne til USA/Canada over Atlanten var Englands svage punkt, hvilket stod ganske klart for
den tyske flådes chef, admiral Raeder. Raeder fandt, at England kunne knækkes ved fortsat at lægge pres på forsyningslinierne og sammen med Chefen for Tirpitz anmodede han
Hitler om tilladelse til at deployere "Kriegsmarinens" nyeste stolthed - slagskibet Bismarck
og slagskibet Tirpitz - til Nordatlanten for at gennemføre "dødsstødet" mod England 3 . Hitler
var ikke tryg ved at sende begge slagskibe af sted, idet et eventuelt tab af disse krigsskibe
kunne få fatale moralske og materielle følgevirkninger for det tyske folk og staten Tyskland. Hitler besluttede derfor, at den svære krydser Prinz Eugen i stedet skulle ledsage
Bismarck, i hvad der senere skulle blive kendt som "Operation Rheinlibung".
3. Opgaveanalyse.
3.1. Redegørelsen.
Der skal jf. opgaveformuleringen redegøres for de engelske operationer mod Bismarck,
idet redegørelsen skal skabe baggrund for at kunne vurdere de operative beslutninger og
taktiske handlinger.

1

Kilde 1, side 245
Kilde http://www.expage.com/page/army12
3
Kilde 6, side 115

2
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Operative beslutninger foretages på det operative niveau, og sådanne beslutninger omfatter typisk sammensætning og deployering af styrker, til iværksættelse af operationer på
foranledning af opgaver stillet af det strategiske niveau.
Taktiske handlinger foretages på baggrund af de operative beslutninger og kunne eksempelvis være brugen af respektive enheder inden for en styrke.
Det operative niveau for Englands flåde var på dette tidspunkt "The Brittish Admiralty", reelt et marineministerium. Under 2. verdenskrig var skellet mellem det militær-strategiske
niveau og det militære operative niveau i dette og andre tilfælde altså ikke så skarpt. Det
kan endog argumenteres, at der overhovedet ingen forskel var på det militær-strategiske
og det operative niveau under Bismarck-affæren, hvilket ikke helt kan afvises. Under alle
omstændigheder findes dette at have mindre betydning for opgaven.
Der vurderes at være flere måder, hvorpå man kan redegøre for udviklingen under
Bismarck-affæren. Et par af de relevante muligheder analyseres nedenstående, med henblik på valg af opgavemetodik.
•

Redegørelsesmodel I: "Kronologisk gennemgang af begivenheder"
Redegørelsen kan udfærdiges som en kronologisk gennemgang af begivenhederne i
perioden fra den 19. maj til den 27. maj 1941. Herunder kan de operative beslutninger
og taktiske handlinger der er foretaget i perioden inddrages.
Fordelen ved en sådan metodik skal findes i kronologien, der skaber et ganske komplet
billede af situationen på ethvert tidspunkt, hvilket vil sikre klarhed om de operative beslutninger og taktiske handlinger. En ulempe er dog, at en kronologisk gennemgang vil
omfatte ganske mange oplysninger, der ikke er nødvendige for analysen, hvorved redegørelsen kan blive uforholdsmæssig lang. En anden ulempe er at opgaven skal angribes fra den britiske vinkel, hvilket ikke fritager for at gennemgå tyske aktioner, men
så sandelig bør begrænse disse til det allermest nødvendige.

•

Redegørelsesmodel li: "Afsnitsopdelt redegørelse"
Redegørelsen kan opdeles i afsnit, som alene koncentreres om de operative beslutninger og taktiske handlinger op til og under udførelsen af de enkelte operationer. Ulempen herved er at redegørelsen bliver mindre overskuelig og ikke umiddelbart giver
sammenhæng. Derfor kan man sammenkoble disse afsnit med kortere og forklarende
mellemafsnit, der sætter de operative beslutninger og taktiske handlinger i relation til
den overordnede udvikling. Sådanne mellemafsnit kunne man kalde "koblingsredegøreiser''.
Afsnittene kan inddeles i specifikke begivenheder som eksempelvis alle de britiske
operationer mod Bismarck eller blot udvalgte, men i kronologisk orden.
En sådan redegørelse vil begrænser omfanget af redegørelsen til det nødvendige, men
fortsat sikre sammenhæng i beskrivelsen af begivenhederne. Denne redegørelsesmodel kan derfor sikre fokus på det der ønskes analyseret og vurderet.

3.2. Analyse.
Analysen af de engelske operationer skal fokuseres på de operative overvejelser og taktiske handlinger, for at skabe grundlag for den efterfølgende vurdering. Nedenstående er et
par af de mulige modeller for at gennemføre en sådan analyse.
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•

Analysemodel A: "Krigens 10 principper - matrix".
Ved denne model er der mulighed for at sætte hver enkelt operation overfor ethvert af
"Krigens 10 principper''. Der kunne eventuelt laves et skema for at skabe overblik om,
hvorvidt den enkelt operation opfyldte relevante principper og se på eventuel sammenhæng med udfaldene. Matrixen kunne eventuelt se således ud:

Situation\Princip

1

2

3

4

Situation
Situation
Situation
Situation
Situation
..... etc

X

X

X

X

X

X

1
2
3
4
5

5

7

8

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

9

10

X
X

X

X
X

X
X

6

X

X

X

X

X

X

X

Operativ
ces
Ja
Nei
Ja
Nei
Nei
Ja

suc- Taktisk succes
Nei
Ja
Ja
Nei
Ja
Nei

På baggrund af en sådan analyse kunne der skabes et indtryk af, hvorvidt de operative
beslutninger og taktiske handlinger var hensigtsmæssige. Kriterierne ville dog reelt være "krigens 1O principper", hvilket medfører et par ulemper. Dels er der ikke en vægtning af de enkelte principper i de givne situationer, dels vil et givet princip spille en væsentlig faktor i een situation og måske være mindre relevant i en anden. Den største
ulempe er dog, at principperne uvægerligt vil få en målende karakter. Og så kan argumenteres, at man altid kan få de 10 principper til at passe, på såvel taberen som sejrherren. Når man ved hvilke mindre omstændigheder, der somme tider har været afgørende for udfaldet, står det klart at principperne er sund doktrinær fornuft, men at de ikke kan forklare alt.
•

Analysemodel B: "Krigens 10 principper - som diskussionstemaer".
Denne model anvender også "Krigens 10 principper'', og arbejder også ved at sætte de
valgte situationer i relation til principperne. Ideen er her ikke at anvende de 10 principper målende, men som diskussionstemaer, og dermed det lys, de enkelte operationer
skal ses i i det givne analyseafsnit. Der søges således ikke den simple løsning ja/nej,
plus/minus eller godt/dårligt som kriterium for opfyldelse. Dette medfører, at analysen i
givet skal opdeles i 10 afsnit med overskrifter i henhold til krigens 10 principper. I hvert
afsnit diskuteres begivenhederne i lyset af hvert enkelt princip, men principperne vægtes ikke i de givne situationer.
Fordelen ved modellen er generelt at undgå alle ulemperne ved model A, men det kan
argumenteres, at analysen ikke vil blive koncis nok, da der vil mangle fakta at sammenligne med eller at sætte i relief til.

3.3. Vurdering.
Heri skal resultaterne af opgavens redgørelse og analyse samles og vurderes.
3.4. Konklusion
Konklusionen sammenfatter vurderingen og sætter resultatet i forhold til opgaveformuleringen.
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4. Forudsætninger.
Kilderne forudsættes at være troværdige trods enkelte konstaterede uoverensstemmelser.
5. Kendsgerninger.
Det er en kendsgerning, at englændernes tab blev større end Bismarck og hendes følgeskibs. Det er også en kendsgerning, at Bismarck blev sænket. Om det var som en følge af
englændernes beskydning eller om det var tyskerne, der selv sænkede skibet, bliver ikke
behandlet i denne opgave.
6. Afgrænsninger.
Afgrænsningen af opgaven kan foretages i tid, geografi og niveau.
Bismarck-affæren foregår under 2.verdenskrig fra den 19. maj til den 27.maj 1941 i Skandinavien, Brittanien og i Nordatlanten.
Bismarck-affæren udspiller sig i denne opgave på det operative og taktiske niveau.
7. Definitioner.
Det strategiske niveau er det overordnede niveau hvorfra samfundet styres. Det opdeles I
to. Det politisk-strategiske er landets ledelse eksempelvis regeringen/folketinget. Det militær-strategiske er eksempelvis Forsvarskommandoen. Det operative niveau, er det niveau, der direkte er underlagt det strategiske niveau. På det operative niveau tages de
overordnede militære beslutninger om deployering, sammensætning af styrker mv. for at
kunne gennemføre og følge strategien. Dette kunne være - på foranledning af det strategiske niveau - at gennemføre en given militær operation. På det taktiske niveau disponeres
der over egentlige styrker. Når det operative niveau har bestemt deployeringen af styrkerne er det op til ledelsen på det taktiske niveau at lede brugen af disse enheder.
8. Metode, struktur og analysemodel.
Følgende metode og struktur er besluttet som følge af opgaveanalysen.
8.1. Opgavens redegørelse.
Opgavens redegørelse tænkes gennemført som en afsnits-redegørelse jf. redegørelsesmodel li. Der påtænkes 6 afsnit med tilhørende "koblings"-redegørelser. De 6 hovedafsnit
vil omhandle:
- "Bombningen af Bergen" hvor engelske fly tager teten og indleder første aktion mod Bismarck,
- "Lokaliseringen af Bismarck" hvor første egentlige skudvekslinger mellem englændernes
flåde og tyskernes flåde,
- "Slaget om Danmarksstræde!" hvor tyskerne beviser stor styrke og sænker Hood,
- "Bismarck flygter" hvor en massiv engelsk operation iværksættes for at genlokalisere
Bismarck,
- "Bismarck torpederes" hvor Bismarck stækkes af engelske torpedobærende fly og
- "Det sidste slag" hvor en massiv engelsk operation fører til Bismarcks sænkning.
"Koblingsredegørelserne" indsættes mellem hovedafsnittene. Dog vil visse hovedafsnit
kræve en yderligere intern redegørelse for at sammenkoble forskellige operative beslutninger og taktiske handlinger.
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8.2. Opgavens analysedel.
Analysedelen gennemføres ved at analysere hvert enkelt afsnit ved at bruge analysemodel B. Hvert af "Krigens 10 principper" bruges som styrende overskrift for afsnitsinddelingen. De operative beslutninger og taktiske handlinger analyseres under et i hvert afsnit.
Analysemodellen tænkes anvendt i henhold til forklaringen i pkt. 3.2. "Koblings"redegørelserne analyseres ikke. Efter analyse af hvert afsnit samles resultaterne heraf i
mindre delsammenfatninger til brug i vurderingsdelen.
8.3. Opgavens vurderingsdel.
Vurderingsdelen består egentlig af såvel vurdering som konklusion. Heri samles resultaterne af redegørelsen og analysen, herunder delsammenfatningerne.
8.4. Opgavens konklusion.
Konklusionen tænkes gennemført på baggrund af det i vurderingsafsnittet samlet resultat
set i lyset af opgaveformuleringen.
9. Disposition.
Opgaven tænkes opdelt efter nedenstående skema, idet de anførte sidetal er cirka tal.
Opdeling
lndlednina
Redegørelse
- ("Koblings"-redegørelse, endnu ikke bestemt!)
- Bombningen af Bergen
- "Koblings"-redegørelse
- Bismarck lokaliseres
- "Koblings"-redegørelse
- Slaget om Danmarksstrædet
- "Koblings"-redegørelse
- Bismarck "flygter''
- "Koblings" -redegørelse
- Bismarck torpederes
- "Koblings" -redegørelse
- Det sidste slag
Analyse
- "Udvælgelse og fastholdelse af målet",
- "Opretholdelse af moralen",
- "Offensiv handling",
- "Overraskelse",
- "Koncentration",
- "Økonomi med kræfterne",
- "Sikkerhed",
- "Fleksibilitet",
- "Administration" og
- "Samarbejde".
Vurdering
- Samlingen af de respektive sammenfatninger for at pege på
et samlet resultat

Antal sider
4-5
11-13

14-18

3-4
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½
Konklusion
- Sammenfatning af de vurderede del-konklusionerne for udfærdigeisen af en endelig konklusion
32½-40½
I alt
Bilag
a) Definitioner
b) Toveys plan
c) Billede af Grimstadfjord
d) Prinz Eugen og Bismarcks tur mod Danmarksstræde!
e) Admiral Toveys plan 23. -24. maj
10. Foreløbig kildeangivelse.
1) "Bismarck and the Hood", Paul J. Kemp
2) "The war at sea I", S. W. Roskill
3) "The Bismarck Chase", Robert J. Winklareth
4) "Battleship Bismarck", Baron von MUllenheim-Rechberg
5) "The loss of the Bismarck", Graham Rhys-Jones
6) "Store slag i 2. verdenskrig", J. Ørstrøm Møller
7) "Sådan fandt vi Bismark", Robert D. Ballard
8) "Sænk Bismarck", Ludovic Kennedy
9) "All about the sinking of Bismarck", William L. Shirer (ny bog i listen siden skitseforslag nr. 2)
10)"The princip les of war'', Royal Naval Staff College
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Eksempel på skitseforslag - nutidigt emne til hovedopgave.
1. Opgavens titel.
Operative anvendelsesmuligheder af Fleksible Støtteskibe.
1.1. Opgaveformulering.
På baggrund af en redegørelse og analyse af de kommende fleksible støtteskibes kapaciteter vurderes de operative anvendelsesmuligheder.
2. Indledning.
Som en følge af afslutningen af Den Kolde Krig ændrede den sikkerhedspolitiske situation
sig i årene omkring 1990 i det meste af verden og dermed også i Danmark, der ophørte
med at være en frontliniestat. NATO ændrede på baggrund af den nye situation sit strategiske koncept 1 , hvilket også betød at NATO havde andre ønsker omkring styrkestrukturen.
Dermed svarede sammensætningen af det danske søværn ikke længere sikkerhedspolitikken.
Det stod forholdsvist klar, at over halvdelen af søværnets kampenheder 2 ville blive operativt forældede i perioden 2000-2011, hvorfor der var god grund til at se på søværnets fremtidige struktur. Danske politikere blev i den forbindelse under de sidste forhandlinger om
NATO's kommandostruktur i 1994 inspireret af NATO's og USA's planer om CJTF og deployering af kommandofaciliteter. Her fødtes ideen om, at også Danmark burde have skibe, som kunne varetage kommandofunktioner.
Folketinget nedsatte i 1997 en Forsvarskommission (FKOM), som skulle analysere sammensætningen af det fremtidige danske forsvar. Kommissionens rapport udkom i november 1998, og vedrørende søværnet blev der nået en række interessante konklusioner.
Først og fremmest blev det slået fast, at flådestyrker var "lette at sætte ind og lette at
trække ud samtidigt med at deres indsats umiddelbart og smidigt kan gradueres". Dernæst
skrev kommissionen, "at vægtningen mellem større og mindre enheder måtte overvejes
med sigte mod færre, men mere fleksible og udholdende enheder, som bedre kunne honorere den ændrede situations opgaver og behov." Med det sidste citat var det klart, at søværnet i fremtiden skulle deltage i en bred vifte af internationale operationer på lige vilkår
med andre landes flåder.
Således blev det henstillet, at man til Søværnet anskaffede en ny platform med den nødvendige størrelse og fleksibilitet til at sikre løsningen af de mange nye opgaver, som forventedes løst i fremtiden. Specifikt skulle den nye platform også erstatte uddannelses- og
minelægningskapaciteterne for FALSTER-kl. og endvidere blive et kerneelement for alle
værnene i omstillingsprocessen fra stedbundne lokale opgaver til et øget internationalt
engagement på globalt plan. 3
Konkret anbefalede FKOM, at de operativt forældede enheder skulle erstattes af en ny og
større standardskibstype i to udgaver hhv. benævnt kommando-støtteskib og patruljeskib.
Med "Aftale om forsvarets ordning 2000-2004" besluttede Folketinget at bygge 2 fleksible
støtteskibe 4 samt at projektere patruljeskibene.
3. Opgaveanalyse.
Følgende er en analyse af opgaveformuleringen.

1
2
3
4

11991 i Berlin vedtog NATO's stats- og regeringschefer for første gang et officielt strategisk koncept
4 Minelæggere af FALSTER-kl., 10 missiltorpedobåde af WILLEMOES-kl., 2 tankfartøjer og på sigt 3 korvetter
GMKpkt.1.2
Ved forsvarsforliget ændredes skibenes betegnelse fra kommando-støtteskib til fleksibelt støtteskib
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3.1. Analyse af ... "en redegørelse for de kommende fleksible støtteskibes kapaciteter ... "
Jf. opgaveformuleringen skal der redegøres for FS kapaciteter. For at kunne redegøre for
disse kapaciteter er det imidlertid væsentligt at fastslå betydningen af begrebet.
• Ordet kapacitet betegner evnen til at rumme noget eller optage noget, dvs. at der er
tale om rammerne, som skibet giver (fx dæksareal, fart og helikopter om bord).
• I GMK5 og Operativt Grundlag for større overfladeenheder til Søværnet 6 ses ordet kapacitet i højere grad anvendt som evnen til at kunne udføre en operation (fx minelægningskapacitet, uddannelseskapacitet og kommandokapacitet
Skal opgaven have mening, må skibets bestanddele (udrustning 7 og indretning) kunne
analyseres i andre konstellationer end blot de oprindeligt tiltænkte, hvorfor det vurderes
mest hensigtsmæssigt at anvende det første udtryk i denne opgave. Hermed kan skibets
kapaciteter også behandles uden at tage særlige hensyn til den oprindelige baggrund for
kapaciteternes tilstedeværelse.
For at tilsikre en overskuelig opdeling i redegørelsen for skibets kapaciteter, synes det
hensigtsmæssigt at opdele redegørelsen ud fra nogle overordnede kategorier, hvorunder
de specifikke kapaciteter kan omtales. De overordnede kategorier for FS's kapaciteter
kunne eksempelvis derfor være:
1.
Fartøjsmateriel
2.
Flex-dæk
3.
Helikoptere
4.
Kommandofaciliteter (stabsrum, situationsrum og kommunikationskapaciteter)
5.
RAS-udstyr
6.
Sensorer
7.
Signaturreducerende midler
8.
Skibstekniske kapaciteter
9.
Underbringelseskapacitet
10.
Våbensystemer

Opgaveformuleringens begreb "operative anvendelsesmuligheder'' forekommer at hentyde
til de opgaver, som skibet qua de ovennævnte kapaciteter kan tænkes at komme til at løse. Disse opgaver kan umiddelbart inddeles i 2 typer:
• Formulerede opgaver, som bl.a. beskrives i det operative grundlag, FKOM 8 ,
UFOM 9 og forligsteksten til det seneste forsvarsforlig.
• Ikke formulerede opgaver, herunder:
• Opgaver, som udføres af eksisterende støtteskibe og/eller kommandoskibe,
• Forskellige opgaver, som ikke nødvendigvis var tiltænkt eller formuleret i det oprindelige opgavekompleks, men som personer i og udenfor projektet har fået visioner om i forskellig sammenhæng under projektets udvikling.
De formulerede opgaver er:
1.
Efterretningsindhentning (GMK)
2.
Kommandoplatform (OG) (CTG, STS, NTG 10 )
3.
Klassiske søkrigsmæssige operationer (AAW, ASUW, ASW, Minelægning) (GMK)
5

Generelle Materiel Krav, udarbejdet af 28. februar i 2001
Herefter benævnt "det operative grundlag"
7
Her skal ikke kun forstås udrustning mht. våbensystemer og andre militære installationer
8
Fremtidens Forsvar, Beretning fra Forsvarskommisionen af 1997
9
Rapport fra Udvalget vedrørende forsvarets materiel
10
NATO Task Group
6
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Logistisk støtte/ Operationsstøtteplatform
Maritime lnterdiction Operation, herunder embargooperationer (GMK)
Maritim sanitetsenhed (GMK)
Overvågning, suveræniteteshåndhævelse, maritim tilstedeværelse, søredning (GMK)
Specialstyrkeoperationer (GMK)
Transport støtte (OG)
Uddannelsesopgaver (GMK)

Rækken af ikke formulerede opgaver kan i sagens natur ikke dokumenteres. De her foreslåede kan betragtes som en hypotese, der skal undersøges, og er opstået som inspiration af forskellige sammenhænge, præsentationer af projektet, professionelle diskussioner
samt kendskab til mulige maritime operationer sammenholdt med viden om de fleksible
støtteskibes mulige kapaciteter jf. ovenstående:
1.
Flydende ambassade
2.
Flydende base for specialstyrker
3.
Håndtering af krigsfanger
4.
Joint Air defence
5.
Land Attack operationer, herunder:
1.
- Amfibiske operationer
2.
- Naval Fire Support
6.
Miljøbekæmpelse
7.
MOOTW:
1.
- Counter Drug Operations
2.
- Humanitarian Aid Operations
3.
- Disaster Relief Operations
4.
- Non-Combatant Evacuation Operations
5.
- Anti-Piracy Operations
6.
- Maritime Counter-Terrorism
8.
Naval Diplomacy / show af force
9.
Peace Support Operations
Jf. opgaveformuleringen findes det logisk at foretage redegørelsen for FS's kapaciteter
først og herefter redegøre for "operative anvendelsesmuligheder". Qua opdelingen af opgaverne på formulerede opgaver og ikke formulerede opgaver ovenfor, tyder dette på en
tredelt redegørelse.

3.2. Analyse af ... "analyse af de kommende fleksible støtteskibes kapaciteter ... "
Følgende modeller til at gennemføre en analyse er blevet overvejet:
I.
En målende analyse, som fx baseres på et givent tænkt scenario. I forhold til dette
scenario kan kapaciteterne så analyseres. Dette vil kræve en redegørelse for og forklaring
af de valgte scenarier i redegørelsesdelen af opgaven. Endeligt kan scenarierne tænkes at
tage udgangspunkt i episoder, som har udspillet sig i virkeligheden.
li.
En matrix-analyse. Kapaciteter og opgaver stilles op i forhold til hinanden. Derefter
kan hver enkelt kombination af opgave og kapacitet analyseres, med henblik på at fastslå
til hvilken grad opgaverne kan udføres.
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Ill. En anden matrix-analyse. Men med mindre vægt på de formulerede opgaver, og med
selektiv udvælgelse af kapaciteter overfor mulige opgaver. Analysen giver mulighed for at
vægte undersøgelsen af de ikke formulerede opgaver.
Analysemodel I bør fravælges, idet det operative grundlag for FS i sin analyse af rollerne
til en fredsstøttende operation netop opererer med et scenario. Analysen i denne opgave
vil dermed næppe fremstå objektiv, og vil blive fastlåst i forhold til mulighederne for at belyse nye, andre og ikke-formulerede opgaver. Analysemodel li forekommer at ville lægge
lige så megen vægt på de allerede formulerede opgaver som de nye opgaver. Dette giver
en analyseform, som tager opgaverne en for en og afprøver, hvorvidt skibene har reelle
kapaciteter til at løse opgaverne. Derfor er denne analysemodel meget omfattende, og
formentligt kan den få en karakter af opremsning af implicitte følgeslutninger. Analysemodel III stiller også alle opgaver overfor alle kapaciteter. Da skibene naturligvis er designede
til at løse de formulerede opgaver, vil der næppe være behov for at lægge for megen vægt
på at analysere, hvorvidt netop dette nu også vil være tilfældet. Denne model giver mulighed for at vægte indsatsen, og dermed findes modellen særligt hensigtsmæssig med henblik på at sikre en tilstrækkelig dybdegående analyse af de ikke formulerede opgaver.
Således synes analysemodel li at være fuldt tilstrækkelig for at vurdere i hvilken grad FS
kan løse de formulerede opgaver. Derimod giver analysemodel III mulighed for en væsentligt dybere analyse af de ikke formulerede opgaver, og dermed også mulighed for at vurdere om FS kan løse disse opgaver og i bekræftende fald i hvilken grad de kan løses. Der
er en mulighed for at kunne foretage en sammenfatning efter hvert analyseafsnit, med
henblik på at afgøre, om den enkelte kapacitet muliggør en operativ anvendelsesmulighed.
3.3. Analyse af ... "vurderes de operative anvendelsesmuligheder ... "
Vurderingsafsnittet omfatter vurderingen og konklusionen og sammenfatter redegørelsen
og analysens resultater, med henblik på at vurdere, hvilke opgaver FS kan løse, og i hvilken grad.

Konklusionen bør være en besvarelse af opgaveformuleringens krav om en vurdering af
de operative anvendelsesmuligheder.
4. Forudsætninger.
For opgavens løsning forudsættes, at det fleksible støtteskibs udformning, udrustning og
øvrige kapaciteter ikke ændres efter d. 15. oktober 2002. Der tages ikke særligt forbehold
for forsvar af skibet i forbindelse med udførelsen af en operation/opgave. Dette forudsættes varetaget af skibets egenbeskyttelse samt af eskorterende styrker. Der tages i opgaven kun i begrænset omfang hensyn til, hvorvidt de omtalte operationer og opgaver i øvrigt
vil kunne lade sig gøre qua begrænsninger i den øvrige del af søværnet og Forsvaret. Ligeledes tages der ikke hensyn til de politiske faktorer, der kan have indflydelse på de af
skibene udførte operationer.
5. Afgrænsninger.
Redegørelsesafsnittet behandler alene de kapaciteter på skibene, som har relation til analysen. Således omtales fx ikke redningsmidler, lukafer, messer etc. Der redegøres, analyseres og vurderes ikke anvendelsesmuligheder i arktiske områder, da skibene på intet
tidspunkt har været planlagt at skulle operere i sådanne farvande.
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6. Definitioner.
Begrebet kapacitet betyder evnen til at rumme noget eller optage noget. I nærværende
opgave skal udtrykket generelt opfattes som skibets eller tilknyttede enheders evne til at
rumme, bære eller transportere noget.
7. Metode, struktur og analysemodel.
Følgende metode og struktur er valgt på baggrund af opgaveanalysen.
Redegørelsen deles i 3 afsnit.
1.
Redegørelse for skibets kapaciteter ud fra kategorierne nævnt under punkt 3.1.
2.
Redegørelse for de formulerede opgaver jf. punkt 3.1.
3.
Redegørelse for ikke formulerede opgaver, som udgangspunkt jf. punkt 3.1.
Det er væsentligt at skelne klart mellem redegørelse og analyse. Med hensyn til redegørelsen for kapaciteterne kan dette være vanskeligt. Redegørelsen skal indeholde de faktuelle data om kapaciteterne samt de muligheder kapaciteten skaber for at rumme, bære
eller optage noget; det er typisk data, som følger direkte af beskrivelsen af kapaciteten.
Dvs., så snart der er tale om en egentlig anvendelse af udstyr, hører dette under analysen.
Analysemodel III anvendes.
Med hensyn til de formulerede opgaver foretages en kort matrix analyse mellem opgaver
og kapaciteter med henblik på at vurdere, til hvilken grad de formulerede opgaver kan løses. Med hensyn til de ikke formulerede opgaver, foretages en matrix-analyse, som sammenligner de oplistede opgaver med kapaciteterne. Analysen tager udgangspunkt i de
enkelte opgaver, som derefter afprøves mod de forskellige kapaciteter for at skabe grundlag for vurdering af, om opgaven kan løses, og til hvilken grad.
Med hensyn til vurderingsafsnittet foretages følgende:
I forhold til de formulerede opgaver vurderes det til hvilken grad opgaverne kan løses med
de til rådighed værende kapaciteter.
I forhold til de ikke formulerede opgaver vurderes der i en sammenfatning efter analysen af
en opgave, om denne kan løses med de til rådighed værende kapaciteter. I vurderingsafsnittet sammenfattes analysen.

8. Disposition.
1.
Forord
2.
Resume
3.
Indledning 3-4 s.
3.1.
Opgaveformulering
3.2.
Indledning
3.3.
Opgaveanalyse
3.4.
Forudsætninger
3.5.
(Kendsgerninger)
3.6.
Afgrænsninger
3.7.
Definitioner
3.7.1.
Kapacitet
3.8.
Metode, struktur og analysemodel
4.
Redegørelse 10-12 s.
4.1.
Redegørelse for kapaciteter
4.1.1.
Fartøjsmateriel
4.1.2.
Flex-dæk
4.1.3.
Helikoptere
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4.1.4.

Kommandofaciliteter (stabsrum, situationsrum og kommunikationskapaciteter)
4.1.5.
RAS-udstyr
4.1.6.
Sensorer
4.1.7.
Signaturreducerende midler
4.1.8.
Skibstekniske kapaciteter
4.1.9.
Underbringelseskapacitet
4.1.10.
Våbensystemer
4.2.
Redegørelse for formulerede opgaver
4.2.1.
Efterretningsindhentning
4.2.2.
Kommandoplatform
4.2.3.
Klassiske søkrigsmæssige operationer
4.2.4.
Logistisk støtte/ Operationsstøtteplatform
Maritime lnterdiction Operation, herunder embargooperationer
4.2.5.
4.2.6.
Maritim sanitetsenhed
4.2.7.
Overvågning, suverænitetshåndhævelse, maritime presence, søredning
4.2.8.
Specialstyrkeoperationer (GMK)
4.2.9.
Transport støtte (OG)
4.2.10.
Uddannelsesopgaver (GMK)
4.3.
Redegørelse for ikke formulerede opgaver
4.3.1.
Flydende ambassade
4.3.2.
Flydende base for specialstyrker
4.3.3.
Joint Air defence
4.3.4.
Krigsfanger
4.3.5.
Land attack operationer
4.3.5.1.
Amfibiske operationer
4.3.5.2.
Naval Fire Support
4.3.6.
Miljøbekæmpelse
4.3.7.
MOOTW
4.3.7.1.
Counter Drug Operations
4.3.7.2.
Humanitarian Aid Operations
4.3. 7 .3.
Disaster Relief Operations
4.3.7.4.
Non-Combatant Evacuation Operations
4.3. 7 .5.
Anti-Piracy Operations
4.3.7.6.
Maritime Counter-Terrorism
4.3.8.
Naval Diplomacy / show of force
4.3.9.
Peace Support Operations
5.
Analyse10-12 s.
5.1.
Kort matrix analyse mellem formulerede opgaver og kapaciteter
5.1.1.
Efterretningsindhentning
5.1.2.
Kommandoplatform
5.1.3.
Klassiske søkrigsmæssige operationer
5.1.4.
Logistisk støtte / Operationsstøtteplatform
5.1.5.
Maritime lnterdiction Operation
5.1.6.
Maritim sanitetsenhed
5.1.7.
Overvågning, suveræniteteshåndhævelse, maritime presence, søredning
5.1.8.
Specialstyrkeoperationer
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5.1.9.
5.1.10.
5.2.

Transport støtte
Uddannelsesopgaver
Matrixanalyse mellem ikke formulerede opgaver og kapaciteter med sammenfatninger.
5.2.1.
Flydende ambassade
5.2.2.
Flydende base for specialstyrker
5.2.3.
Joint Air defence
5.2.4.
Krigsfanger
5.2.5.
Land attack operationer, herunder:
5.2.5.1.
Amfibiske operationer
5.2.5.2.
Naval Fire Support
5.2.6.
Miljøbekæmpelse
5.2.7.
MOOTW
5.2.7.1.
Counter Drug Operations
5.2.7.2.
Humanitarian Aid Operations
5.2.7.3.
Disasier Relief Operations
5.2.7.4.
Non-Combatant Evacuation Operation
5.2.7.5.
Anti-Piracy Operation
5.2.7.6.
Maritime Counter-Terrorism
5.2.8.
Naval Diplomacy / show of force
5.2.9.
Peace Support Operation
6.
Vurdering 2-3 s.
6.1.
Hvilke opgaver FS kan løse?
6.2.
Vurdering og graduering af skibets evne til at løse opgaverne.
7.
Konklusion½ s.
8.
Bibliografi
8.1.
Primære kilder
8.2.
Sekundære kilder
9.
Bilag

9. Bibliografi.
9.1. Primære kilder
■
Peter Tolderlund, Lærebog i Søkrigslære
■
Fremtidens Forsvar, Beretning fra Forsvarskommisionen af 1997 (FKOM)
•
Rapport fra Udvalget vedrørende forsvarets materiel (UFOM)
■
Grundlæggende militære krav for fleksible støtteskibe (GMK)
•
Operativt Grundlag for større overfladeenheder til Søværnet
■
British Maritime Doctrine, second edition.
■
Joint doctrine disc
9.2. Sekundære kilder
■
Aftale om forsvarets ordning 2000-2004.
•
Forsvarskommandoen, Indstillingsskrivelse Fleksible støtteskibe mv.
•
Forsvarsministeriet, Aktstykke, ansøgning om FS fra FMIN til Finansudvalget.
•
Kommando-støtteskibe! i en operativ sammenhæng, KK J. C. Walther, Artikel i
Tidsskrift for Søvæsen
•
Kommando- og Støtteskib, OK S. Engstrøm, artikel i TfS, forkortet udgave af Hovedopgave VUT 11/L
•
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Værnskontakt.

Bilag 4 - side 7

Bilag 4 til Lærebog i søkrig, 2004

Forord
Resume

Indledning

Redegørelse 2

Redegørelse 1

Redegørelse 3

Formulerede
opgaver

FS's kapaciteter

likke formulerede
opgaver

Kort sammenlignende
analyse

Endelig vurdering af de Fleksible støtteskibes
operative anvendelsesmuligheder

Konklusion

Perspektivering
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