
DANSK MILITÆRHISTORISK KOMMISSION 
SEMINAR MANDAG D. 16. NOVEMBER 2015 kl. 13.00-17.00 

1990'ernes militærhistorie 
Store Auditorium på Svanemøllen Kaserne, Ryvangs Allé 1 2100 København Ø. Bygning. 118 

Oplæg: 

Den Kolde Krigs afslutning førte til nye fokusområder for det danske Forsvar. Truslen fra Øst var forsvundet 

og dansk sikkerhedspolitik og de danske væbnede styrker stod over for nye udfordringer. Fra 1990 og det 

følgende årti blev enheder fra Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet engageret i nye såkaldte ”humanitære 

interventioner” i den nu unipolære verdensorden. I Golfkrigen 1990-1991 bidrog Danmark først og 

fremmest med korvetten Olfert Fischer og kort tid efter startede det langstrakte engagement på Balkan. 

Selvom Danmark under hele den Kolde Krig havde været særdeles aktiv i FN’s fredsbevarende 

missioner, udviklede missionerne i hhv. Kroatien, Bosnien-Herzegovina og Makedonien sig langt 

voldsommere end man tidligere have været vant til. Danske soldater kom på egen krop til at føle, hvad det 

betød at være fanget som fredsbevarende styrke i en krig, hvor der ikke var nogen fred at bevare og 

Forsvaret havde flere tab pga. de stridende parter manglende respekt for FN-styrkerne. Danske 

kampvognes affyring af 72 skud mod bosnisk-serbiske styrker den 29. april 1994 - bedre kendt som 

"Operation Bøllebank" - repræsenterede mere undtagelsen end reglen. Efter Dayton-aftalens indgåelse i 

slutningen 1995 fortsatte danske soldater deres tilstedeværelse i Bosnien indtil 2005, hvor NATO's SFOR 

mission blev overtaget af den europæiske EUFOR styrke. I 1999 startede næste kapitel af Forsvarets 

engagement på Balkan. I foråret 1999 sendte man fire F-16 fly og 120 mand til Grazzanise-basen ved Napoli 

for herfra at kunne bidrage til NATO's luftoffensiv mod Serbien, der var i gang med etniske udrensninger af 

den albanske befolkning i den sydlige del af landet. Det var den første internationale aktion, som danske 

flystyrker deltog i. Efter de succesfulde luftoperationer, hvor NATO-flyene tvang de serbiske styrker tilbage, 

vedtog FN's Sikkerhedsråd at sende en NATO sikkerhedsstyrke, som også Danmark straks besluttede at 

bidrage til.  Ligesom i Bosnien, samarbejdede danskerne her med baltiske styrker - et ny samarbejde, som 

afslutningen af den Kolde Krig havde muliggjort. 

De mange missioner i 1990'erne, hvor Forsvarets opgaver lå langt fra Danmarks grænser, satte selvsagt 

store krav til de tre værns omstillingsproces og dermed til officerskorpset. Formålet med dette seminar er 

at høre en repræsentant fra hvert af de tre værn og får deres bud på 1990'ernes militærhistorie - set fra 

netop denne persons synspunkt. Fælles for seminarets oplægsholdere er, at de alle gennem deres 

tjenesteforløb har været involveret i de tre værns omstilling til de nye missioner efter den Kolde Krigs 

afslutning. Gennem en blanding af professionelle vurderinger og personlige anekdoter vil de fire 

oplægsholder give tilhørerne et indblik i, hvordan de nye opgaver blev oplevet og hvilke tanker man i 

værnene gjorde sig i undervejs. 
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