
SØVÆRNETS DELTAGELSE I OPERATION
MARITIME MONITOR / SHARP GUARD
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Af Cand.mag. Søren Nørby,
Center for l\liIitærhistorie, Forsvarsakademiet.

Korvetten F354 NIELS JUEL. Sharp Guard 1995. Boardinghold på vej
om bord i et uidentificeret civilt fartøj.

Korvetten Olfert Fisehers deltagelse i FN-operationen mod Irak i 1990
1991 står f or mange som det mest markante tegn på den ændrede sik
kerhedspolitiske situation, som Danmark og søværnet stod overfor efter
Murens f ald i 1989 og Warszawa Pagtens ejlerfølgende sammenbrud.
Der er derfo r skrevet meget om netop OLFER T FISCHER og "Operati
on Faraway" , mens en fø lgende og på mange måder mere omfattende
operation - søværnets deltagelse i FN-embargoen mod Serbien og Mon
tenegro i perioden 1993-1996 - er gledet i baggrunden. Det er uf ortjent,
fo r den danske deltagelse var et vigtigt skridt på vejen fra territorialfor
svar i Østersoen og til den interna tionale - globale - profil, som søvær
net har i dag.
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Der er ikke skrevet meget om den maritime del afFNs involvering i den
jugoslaviske borgerkrig. Operationen er dog ganske interessant, også
med nutidige øjne og vil her af Søren Nørby blive forsøgt beskrevet i
dybden.

I sommeren 1991 begyndte den proces, som i løbet af de næste måneder
og år førte til disintegrationen af den kommunistiske republik Jugoslav
ien. Opløsningen blev indledt med Sloveniens og Kroatiens uafhængig
hedserklæringer i juni 1991, men da Serbien, det ledende land i den Jug
oslaviske republik, ikke ville anerkende de to landes uafhæng ighed,
begynd te det, som hurtigt skulle vise sig at være den mest blodige krig i
Europa siden 1945.

Konflikten stillede resten af verden i et klart dilemma . Borgerkrigen var
præget af en lang række etniske udrensninger og massakre og det blev
hurtigt svært for både Jugoslaviens naboe r og resten af verden at se pas
sivt til, mens dette stod på. Men omvendt ønskede ingen at blande sig i
en krig, hvor den fredsskabende indsats ville kræve mange ressourcer og
sikkert også tab af egne tropper. Dilemmaet blev formuleret meget
præcis t af den daværende amerikanske udenrigsmin ister James Baker
med udtalelsen: ilWe don 't have a dog in that fight a', med hvilket han
mente, at amerikanerne intet havde at vinde ved at blande sig.2

Især de mange TV-billeder af døde, sårede eller fordrevne mennesker
skabte imidlertid et pres fra befolkningerne i USA og især Europa om at
deres respektive regeringer måtte "gøre noget!«. Denne såkaldte "CNN
effekt" var medvirkende til, at FN den 25. september 1991 vedtog den
første resolution om krigen i Jugoslavien. Resolutionen, nummer 713,
indførte en våbenembargo mod Republikken Jugoslavien.

Resolution 713 blev ikke støttet at militære midler og formåede derfor
ikke at stoppe krigshandlingerne. Den 30. maj 1992 måtte FN derfor
vedtage endnu en resolution om krigen i Jugoslavien (inden borgerkri
gen var forbi ville FN nå at vedtage over I00 resolutioner om denne
krig). Denne nye resolut ion, nummer 757, indførte en total embargo mod
Jugoslavien (Serbien og Montenegro), hvor import eller eksport af alle
varer på nær humanitær hjælp blev forbudt.l På papiret var dette en mar
kant skærpe lse af FNs forsøg på at tvinge krigens parter til at stoppe
kamphandlingerne og i stedet søge en løsning ved forhandlingsbordet,
men da embargoen fortsat ikke blev håndhævet aktivt, fik den til at
begynde med lille eller ingen effekt. l perioden frem til 16. juli 1992
kunne FN således kun se passivt til, mens embargoen i mindst 53 tilfæl
de blev brudt.
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Borgerkrigen i Jugoslavien blevf ra august 1990 ogfrem overskygget af
Iraks besættelse afnabolandet Kuwait. Først da den amerikansk-ledede
operation fo r at befri Kuwait var afsluttet i det tidlige fo rår 1991 ry kke
de borgerkrigen i Jugoslavien frem p åforsiden afverdens aviser. Da den
j ugoslaviske borgerkrig brød ud var korvetten OLFERT FISCHER såle
des stadig i den Persiske Golf, i færd med at håndhæve FN-embargoen
mod Irak. Mange af de erfa ringer; som Olfert Fisehers officerer og
besætninger fik under denne "Operation Faraway" , blev brugt da de tre
korvetter senere indgik i embargoen mod Jugoslavien. Her returnerer
Olfert Fiseher den 15. sep tember 1991 til Flådestation Holmen.

Presset på FN for at gøre mere for at stoppe krigen steg, og den 15. juni
1992 tog verdensorganisationen det hidtil usete skridt at bede NATO om
hjælp. FN råder jo ikke selv over militære styrker, og det førte til, at
NATO - for første gang i organisationens historie - gik aktivt ind i en
operation, der med stor sandsynlighed kunne ende i egentlige kampop
gaver.

Allerede dagen efter, den 16. juni 1992, stod NATOs stående middel
havsstyrke STANAVFORMED ind i Adriaterhavet, hvor de indledte en
operation med navnet Maritime Monitor." Denne operation skulle, som
navnet mere end antyder, monitorere den jugoslaviske kyststrækning og
sikre, at FN Resolutionerne nummer 713 og 757 blev overholdt. Side
løbende med Maritime Monitor igangsatte Vestunionen en lignende ope
ration med navnet Sharp Vigilance. Frankrig stod på dette tidspunkt
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uden for det militære samarbejde i NATO, og ønskede at Vestunionen
blev en europæisk pendant til NATO og derfor stod landet i spidsen for
bestræbel serne på at stable en Vestunion-styrke på benene, der kunne
deltage i embargoen .

Opgaven var at forhindre, at der blev sej let krigsmater iel ind til krigen s
parter. Kun handelsskibe med fødevare r og/eller medicin måtte komme
i gennem, men under Mari time Monit or måtte de deltagende orlogsski
be kun overvåge og ikke f.eks. boarde mistænkelige fartøjer for med
egne øjne inspicere lasten. Alle handelsskibe blev ved ankomsten til
Adriaterhave t udspurgt om deres last og destination, og efterfølgend e
overvågede enhederne i Mari time Monitor skibene for at se om de nu
sejlede derhen, hvor de havde fortalt , at de skulle hen. Enhederne havde
dog intet mandat til at gribe ind, hvis det skulle vise sig, at et handels
skib ikke som oplyst sej lede mod f.eks. Venedig, men i stedet satte kur
sen mod f.eks. Dubrovnik. Skete noget sådant kunne skibschefen kun
indberette det til FN, der så ville protestere overfor de relevante serbi
ske, bosniske eller kroatiske myndigheder.

.~--.- -

Niels Juel i Adriaterhavet i forbindelse med Sharp Guard i eftersomme
ren 1995. Den maritime trussel mod NATOs enheder i Sharp Guard
bestod af en blanding af ældre materielfra Warszawapagten og - i min
dre omfang < mere moderne vestligt udstyr: Våbensystemerne varfordelt
mellem mindre overfladefartejer; kystub åde. landbaserede missiler;
seminer og artilleribatterier samt et mindre antal fly. Samtidig var
området præget afen stor civil skibs- og flytrafik. så der var meget at
holde øje medS
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I september 1992 blev STANAVFORMED for en treugers periode afløst
af NATOs Stående Atlanterhavsstyrke (STANAVFORLANT), og da den
danske korvet NIELS JUEL på pågældende tidspunkt deltog i denne
styrke, kom den naturligt også til at deltage i Maritime Monitor.

Den 16. november 1992 vedtog FNs sikkerhedsråd endnu en resolution
om borgerkr igen i Jugoslavien. Denne resolution 787 rådede bod på en
del af problemerne med den manglende evne til at håndhæve de fore
gående resolutionen, og enhederne i Maritime Monitor fik nu tilladelse
til at stoppe og inspicere ethvert fartøj, som de mente kunne være i færd
med at bryde resolution 713 eller 757. Maritime Monito r blev således en
egentlig embargo-operation, og det medførte , at man den 22. november
ændrede navnet til Maritime Guard. WEUs miss ion blev samtidig til
svarende ændret og hed herefter Sharp Fence.

Den 12. april 1993 blev NATOs opgave udvidet, da organisationen fik til
opgave at håndhæve det flyveforbud over det tidligere Jugoslavien, som
FN også havde indført. NATOs operation fik navnet DENY FLIGHT og
fly fra alliancen begynd te straks at patruljere over Jugoslavien. DENY
FLIGHT fik ikke direkte betydning for den daglige håndhævelse af
embargoen i Adriaterhavet, udover at enhederne i SHARP GUA RD fik
adgang til det luftbillede, som NATOs otte AWACS gav.

DENY FLIGHT kom til at vise NATOs vilje, for da seks serbiske fly den
28. februar 1994 brød flyveforbuddet, valgte NATO - i den første direk
te kamphandling i alliancens historie - at nedskyde fire af de seks serb i
ske fly. Fly fra det jugoslaviske luftvåben forsøgte efterfølgende ikke
igen at bryde flyveforbuddet.

Den 17. april 1993 blev embargoen yderligere skærpet med FNs sikker
hedsråds resolution nummer 820, der bl.a. gav flådeenhederne ret til at
operere i jugoslavisk territorialfarvand, hvis det skulle vise sig nødven 
digt for at håndhæve embargoen. Samtidig blev der indgået en aftale
med den albanske regering, der tillod NATOs enheder at opere re i lan
dets territorialfarvande.

På baggrun d af vedtagelse n af resolution 820 besluttede NATO og
Vestunionen den 8. juni 1993 at slå Operation Maritime Guard og Sharp
Fence sammen til en fælles operation under navnet Sharp Guard . Ope
rationen blev indledt den 15. juni 1993, hvor en imponerende flådestyr
ke bestående af 21 enheder fra NATOs STANAVFORMED, syv fra
STANAVFORLANT og seks fra WEU i samle t formatio n stod ind i
Adriaterhavet.
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l

CG-61 USS MONTERE Y af TfCONDEROGA-klassen, der i sommeren
1995 indgik i SHARP GUARD sammen med NIELS JUEL. Udover 1 
2 orlogsskibe i SHARP GUARD opererede dele afden Sjette Amerikan
skeflåde også i området, hvor bl.a.flyFa amerikanske hangarskibe del
tog i Operation DENY FLJGHT. Stort set gennem hele perioden deltog
en Ticonderoga-klasse krydser i SHARP GUARD. Denne enhed var sær
deles vigtig for styrken, da dens avancerede elektronik gav direkte
adgang til det lujibillede, som de amerikanske fly og skibe konstant hav
de opbygget i Adriaterhavet. Udover overfladeenheder deltog i flere
perioder også ubåde i SHARP GUARD. Her viste de store amerikanske
atomubåd sig imidlertid af begrænset værdi, da de qua deres størrelse
ikke kunne komme særlig tæt på kysten .

1 løbet afde tre år; som operationen stod på, nåede 14 afNATOs den
gang 16 medlemslande at stille skibe til rådighedfor styrken - de to lan
de, der ikke deltog, var Luxemburg og Island, der var lovligt undskyldt
idet ingen afdem råder overfl ådeenheder.

NATO's Supreme AlIied Commander Europe (SACEUR) overdrog den
dagl ige opera tive kontrol over Sharp Guard til den italienske admiral
Mario Angeli, der var Commander Allied Naval Forces Southem Euro
pe (COMNAVSOUTH), og som sådan chef for NATOs Task Force 440.
Under Sharp Guard blev admiralens stab, der havde hovedkvarter i
Napoli, forøget med et antal officerer fra Vestunionen.
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Enhederne i Sharp Guard blev inddelt i tre såkaldte Combined Task Gro
ups (CTGs). En nordlig gruppe, CTG 440.01, med normalt fire skibe, en
sydlige, CTG 440.02, i Otranto Strædet med normalt tre skibe og CTG
440.03, der var en "havnegruppe", der bestod af de skibe, der ikke var
på patrulje , men befandt sig i italienske havnebyer for R&R (Rest and
Recreation), øvelsesvirksomhed, flådebesøg eller lignende. Normalt
roterede enhederne så de havde ca. ti dage i hver gruppe, hvorefter de i
op til en uge var på havnebesøg og til søs for at gennemføre de øvelser,
der var nødvendige for at holde udstyr og besætningen i form og som der
sjældent var tid til under patruljerne.

Mens de to første Task Groups var under kommando af hhv. chefen for
STANAVFORLANT og STANAVFORMED kom TG 440.03 under ope
rativ kontrol af chefen for WEU CONTI GENCY MARITIM E FORCE
(COMWEUCONMARFOR).6

Sidst men ikke mindst rådede admiral Angeli over et antal Maritime
Patrol Aircraft (MPA) fra baser på Sicilien samt et antal jagerbombefly
af Tornado-typen fra det italienske flyvevåbens base ved Gioia del Col
le.

Opgaverne i CTG 440.0 l og CTG 440.02 var ikke ens. Opgaven i Mon
tenegroområdet drej ede sig primært om at afskære adgangen til og fra
landets territorialfarvand , mens opgaven i Otrantostrædet gik ud på at
opnå fuld kontrol med de fragtskibe, som sej lede gennem strædet. Det
foregik bl.a. ved boardinger, og patruljeringen i Otranto-området var
derfor præget af et forholdsvis stort antal boardinger, der foregik på alle
tider af døgnet.

For at gøre blokaden komplet var det også nødvendigt at lukke for
adgang via floden Donau. Til det formål bevilligede den amerikanske
regering 1,45 mio US$ til en styrkelse af grænsekontro llen hos Serbiens
naboer og betalte bl.a. for anskaffelsen af fem mindre patruljefartøjer til
Rumænien og Bulgarien. Vestunionen bidrog også med støtte af et
ukendte men mindre omfang. Dette var dog ikke nok til endeligt at luk
ke Donau som forbindelseslinje til Serberne, og bl.a. en større mængde
olie kom frem til serberne af denne vej .

Den danske deltagelse i embargoen mod Jugoslavien
Som allerede nævnt havde NIELS m EL, som led i dets deltagelse i
STANAVFORLANT 1992, kortvarigt deltaget i embargoen.

Den l . juni 1993 fremlagde daværende forsvarsminister Hans Hække
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rup "forslag til folketingsbeslutning om dansk deltagelse i den internati 
onale maritime embargo mod det tidligere Jugoslavien" (B 99). Bidraget
- en korvet - skulle indledningsvis vare frem til ultimo september 1993.7
Forslaget blev vedtaget med 11 8 stemmer for og ingen imod efter en
debat i Folketingssalen, der hovedsageligt havde drejet sig om man kun
ne tvinge værneplig tige af sted eller kun kunne tage disse med, hvis de
meldte sig frivilligt.

B 99 gjorde det klart, at korvetten kunne komme i en situation, hvor det
ville være nødvendigt at benytte våbenmagt til f.eks. at stoppe en blok
adebryder, og Folketinget gav ved vedtagelsen af lovforslaget sit sam
tykke hertil.f

Første korvet af sted efter vedtagelsen af B 99 blev igen NIELS JUEL i
perioden 14. juni til I. august med orlogskaptajn Henrik Muusfeldt som
chef'? De næste tre år deltog de tre korvetter af Niels luel-klassen i føl
gende syv tremåneders perioder: NIELS JUEL: 14. juni - I. august
1993. PETER TORDENSKIOLD: 2. august - 27. september 1993 og 19.
april - 7. juli 1994. OLFERT FISCHER: 28. juli - 9. oktober 1994 og
17. april - 4. juni 1995. NIELS JUEL: 23. august - 7. oktober 1995 og
25. april - II. maj 1996.

Selve opgaven med at overvåge skibstrafikken i Adriaterhavet adskilte
sig ikke væsentligt fra den farvandsovervågning, som søværnet vareta
ger i danske, færøske og grønlandske farvande, men i Adriaterhavet var
trusselsniveauet naturligvis noget højere end i de hjemlige farvande efter
den Kolde Krigs ophør.

De danske korvetter var- som sædvanligt - de mindste enheder i styrken,
og også de enheder med den korteste udholdenhed. Korvetterne indgik
dog uden problemer i styrken og løste de pålagte opgave r til alles til
fredshed.

For hovedparten afkorvetternes besætninger var togterne præget af sam
me dagligdag, som havde det været en almindel ig øvelsessejlads i hjem
lige farvande. Kun officererne, O-rums- og RAS-personellet og boar
dingholdet oplevede på nærmeste hold, at man deltog i en stor internati
onal operation langt hjemmefra. For hovedparten af besætningen var
togternes højdepunkter havnebesøgene i de græske byer såsom Bari,
Brindisi og Venedig.
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Boardinghold på vej om bord i ukendt civilt fartøj. Boardingerne blev
helstfo retaget i dagslys, men alle de deltagende danske enheder opleve
de at måtte gennemføre natlige boardinger. Det var især under boardin
gel; at korvetternes manglende helikopter var et problem. At boarding
holdet kun kunne ove/f øres med gummibåd betød både at man kun kun
ne gennemføre såkaldte "compliant boardings ", hvor kaptajnen på det
civile skib på fo rhånd havde givet lov til at boardingholdet kunne kom
me om bord. Derudover betød den manglende helikopter. at den danske
korvet ikke kunne gennemføre boardinger; hvis vejret var f or hårdt.

En boarding kunne tage flere timer og var et anstrengende arbejde. De
otte - ti mand på boardingholdet blev ledet afen officer og var inddelt i
tre grupper: et brohold. et bevogtningshold og et søgehold. Broholdet
skulle sikre skibets bro, bevogtningsholde holde øje med skibets besæt
ning, der blev samlet på dækket, mens søgeholdet undersøgte skibets
papirer og last. Var der tale om et større skib, kunne manf å behovfor to
søgehold, og derved kom holdet op på ti mand.

Under ove/føre lsen skulle korvetten være placeret, så dets våbensyste
mer - primært 20 mm maskinkanoner og maskingeværer - kunne dække
gummibåden.
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-
-~;- -

Enhederne i Sharp Guard skulle kun koncentrere sig om større fa rtøjer,
der brød blokaden afJugoslavien. Styrkenfik således direkte ordre til at
vende et blindt øje til de mange speedbåde og mindre f artøj er, som i
næsten f ast rutef art sejlede med flygtninge og smuglervarer mellem den
albanske og italienske ky st. At stoppe den trajik var en opgave fo r den
italienske kystvagt.

75 dage
51 dage (7 1 %)
26 dage (35 %)
27 dage (36 %)
22 dage (29 %)
136
11
I
15.000 sm
850 m3
22.000
12.000
1.000
95 mand: 18 officerer, Il befal ings
mænd og 66 menige,
15 værnepligtige.
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Lidt statis tik
Korvetten PET ER TORDENSKIOLD' s deltagelse i operation SHARP
OUARD 26. juli - 9. oktober 1993:
Togtets længde:
Heraf til søs:
Patruljetjeneste:
Forlægning (inkl. til/fra Danmark):
Havneophold:
Anråb:
Boardinger:
Omdirigeringer:
Udsejlet distance:
Olie forbrug :
Udbakkede måltider:
Antal modtagne signaler:
Antal afgivne signaler:
Besætn ing:
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Lido It- affæren!"
Den l. maj 1994 indtraf det mest alvorlige forsøg på at omgå embargo
en, da et maltesisk indregistreret tankskib LIDO Il forsøgte at bryde
embargoen. Ingen danske enheder var indblandet (PETER TOR
DENSKIOLD var netop ankommet til området, men lå endnu i Taranto
og havde ikke været på sin første patrulje endnu) , men begivenheden
betød en omvæltning og voldsom skærpelse af operationerne i Sharp
Guard, og fik derfor også betydning for de danske enheder, som efter
følgende deltog i operationen.

Klokken 6 om morgenen blev tankskibet LIDO Il på 45.000 ton med pri
mært russisk besætning, indrapporteret rutinemæss igt som en tanker på
vej til Durres i Albanien. Det blev hurtigt fastslået, at skibet den 28.- 29.
april havde været omdirigeret til Brindisi, hvor det havde oplyst, at det
var på vej til Rijeka i Kroatien. Der var altså usikkerhed om, hvor det
skulle hen. KI. 0615 oplyste myndighederne i Durres, at LIDO Il ikke
var ventet der. Skibet blev derfor omklassificeret til »suspect vesse l« , og
den amerikanske krydser PHILIPPINE SEA satte kurs mod skibets posi
tion.

Klokken 0624 udsendte LIDO Il mayday-signaler og oplyste, at der
trængte vand ind i maskinrummet. Kaptaj nen meddelte, at han havde til
hensigt hurtigst muligt at grundsætte skibet på den albanske kyst for at
undgå en forureningskatastrofe. Men i stedet for at gå mod Albanien dre
jede han imidlertid over på kurs 060 direkte mod Montenegro og øgede
farten til 14-15 knob.

Samtidig var to jugo slaviske overfladekampgrupper aktive i området,
mod nord en fregat af Koni-klassen og en missilbåd af Konear-klassen
og mod syd en fregat af Kotor-klassen og endnu to missilbåde. Den syd
lige gruppe gik nu direkte mod tankeren med ca. 25-30 knob og forlod
jugoslavisk territorialfarvand, hvilket ikke var set før. Samtidig hørtes
samtale mellem LIDO Il og de jugoslaviske krigsskibe på radioen .

Den britiske fregat CHATHAM og hollandske VAN KINSBERGEN
blev beordret til at indhente LIDO Il så hurtigt som muligt, og LIDO Il
blev gentagne gange beordret til at dreje væk og slå ned i fart . Kaptajnen
nægtede og påstod, at enhver kurs eller fartændring ville øge risikoen for
at skibet sank.

Mens den amerikanske krydser stod ned mod den maltesiske tanker, bad
den amerikanske skibschef om tilladelse til at benytte »disabling fire«
mod skibet, hvis det ikke fulgte ordren om at stoppe. Denne tilladelse
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blev givet fra den britiske chef for styrken. Umiddelbart efter gav che
fen for den amerikanske krydser opgaven videre til den hollandske fre
gat VAN KINSBERGER, der lå tættere på LIDO Il. Problemet var dog,
at i den amerikanske flåde betyder »disabling fire«, at man beskyder
maskinrumm et, mens ordren i den hollandske flåde betyder, at man
beskyder skibets bro - hvor der er væsentlig større risiko for at ramme
skibets besætning. Til alt held blev det ikke nødvendigt at åbne ild mod
LIDO Il, men episoden viste både manglen på og behovet for ens ret
ningslinjer for NATO-styrken.

Kl. 0715 satte en helikopter fra VAN KINSBERGEN et hollandsk boar
dinghold om bord i Lido Il, og fem minutte r efter var tankeren under
kontrol afboardingteamet og drejet over mod sydvest. Kort tid efter blev
et damage control team fra CHATHAM, der skulle bekæmpe den rap
porterede vandindtrængen i maskinrumme t, overført. Det lykkedes hur
tigt at stoppe vandfyldningen, der primært viste sig at være resultatet af,
at tankskibets besætning havde sat en pumpe til at pumpe vand ind i
maskinrummet.

Klokken 0809 var den jugoslaviske fregat og to missilbåde i området
ved det nu stoppede tankskib. Det blev her observeret, at den ene miss
ilbåd havde en missilport åben, og således var klar til øjeblikkelig kamp.
Situationen var derfor spændt, da de to missilbåde lagde sig mellem hen
holdsvis VAN KINSBERGEN og LIDO og CHATHAM og LIDO,
medens den jugoslaviske fregat lagde sig ca. 5 sømil væk. VAN KINS
BERGEN blev gentagne gange belyst med fregatte ns ildledelsesradarer
og maskinkanoner blev rettet mod skibet. Ca. 0905 foretog den ene mis
silbåd en hasarderet manøvre ind foran CHATHAM, for at prøve at tvin
ge den britiske fregat væk. Manøvren resulterede næsten i en kollision,
men CHATHAM, der havde søvejs reglerne på sin side, bøjede ikke af.
Samtidig ankom jagerfly fra Italien til støtte for Sharp Guard-enhederne,
og de jugoslaviske flådeenheder trak sig tilbage til territorialfarvandet.
Episoden ebbede ud og LIDO Il blev efterfølgende slæbt til Brindisi, da
maskinen var ødelagt af det indtrængende saltvand og sabotage.

Lido Il-affæren var det første egentlige forsøg på krænkelse af embar
goen, og det var første gang, at den jugoslaviske flåde havde deltaget i
en sådan koordineret aktion og tilmed uden for Jugoslaviens territorial
farvand. Den generelle fornemmelse hos alle i Sharp Guard-styrken var
herefter, at nu kunne alt ske, og måske endda med meget kort varsel. Der
var en opfattelse af, at dette kun var første akt, og at andet akt kunne fin
de sted når som helst og hvor som helst. Denne trusselsopfattelse havde
stor betydning for især Peter Tordenskioids kommende operationer i
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området, da trusselsvurderingen ikke ændrede sig væsentligt i den tid
korvetten opererede i Adriaterhavet.

LIDO Il-affæren viste sig dog at være en enlig svale og ikke starten på
en ny og mere konfrontatorisk kurs fra den jugoslaviske flåde. Hånd
hævelse af embargoen faldt snart tilbage i sin hidtidige meget rutine
prægede gænge, hvor de sjældne boardinger, øvelser og havnebesøg var
de eneste lyspunkter i en næsten kedelig dagligdag.

Dayton-fredsaftalen
Den vestlige presse havde en meget sort / hvid tilgang til konflikten, og
i flertallet af avisartikler blev serberne udråbt som de onde i krigen,
mens de bosniske og kroatiske styrker blev fremstillet som om de blot
forsvarede sig mod serbernes angreb. Dette var en af årsagerne til, at den
amerikanske regering den ll . november 1994 besluttede at indstille
håndhævelsen af våbenembargoen mod Bosnien. Det skabte en sær situ
ation, hvor de deltagende amerikanske skibe ikke ville inspicere skibe
med kurs mod Bosnien - men heller ikke ville modsætte sig, at andre af
Sharp Guards enheder inspicerede disse skibe. I realiteten betød den
amerikanske politik ikke den store ændring, da amerikanerne fortsat del
tog i den del af embargoen, der var rettet mod Serbien og Montenegro 
og de skibe med kurs mod Bosnien kunne som nævnt inspiceres og evt.
stoppe af andre af Sharp Guards enheder.

Den 21. november 1995 lykkedes det - efter lange forhandlinger på på
Wright-Patterson Air Force Base nær Dayton, Ohio (USA) i perioden 
at få forhandlet en fredsaftale mellem parterne i borgerkrigen på plads.
Fredsaftalen trådte i kraft 14. december 1995, og efter en periode, hvor
man holdt øje med om aftalen holdt, blev våben-embargoen mod det tid
ligere Jugoslavien delvist løftet den 13. marts 1996. Sharp Guard styr
ken forblev dog på plads, klar hvis det skulle vise sig nødvendigt at gen
optage håndhævel sen af embargoen. Det blev dog ikke nødvendigt , og
den 18. juni blev embargoen endegyldigt ophævet og dagen efter blev
Operation Sharp Guard suspenderet. Den l . oktober ophævede FN samt
lige sanktioner rettet mod Serbien og Montenegro, og samme dag blev
Operation Sharp Guard officielt indstillet.

Resultat
Da Operation Sharp Guard blev indstillet den 19. juni 1996 havde de
deltagende flådeenheder anråbt 74.192 skibe. Heraf var de 595 1 blevet
boardet og af disse var 1480 blevet omdirigeret til en nærliggende itali
ensk havn for yderligere undersøgelse. Sharp Guard-styrken fangede I I
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Korvetternes deltagelse i Sharp Guard nød stor bevågenhed f ra politisk
side. Forsvarsminister Hans Hækken ip besøgtejlere gange korvetterne.
Her Niels Juel, hvor han i 1995 overværer pistolskydning på agterdæk
ket.

blokad ebrydere, fordelt med syv skibe med bl.a. olie til Serbien og fire
med våben til de kroatiske styrker.

De tre danske korvetter nåede at anråbe 629 skibe, inspicere 124 og
omdirigere ti, men fandt ingen blokadebrydere.

De magre resultater skjuler den vigtige konklusion, at Sharp Guard-styr
ken med stor sikkerhed afskrækkede hovedparten af de folk, der ønske
de at bryde embargoen, fra at forsøge at gøre det med skib.
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Noter:

I . Maddow 2012. s. 178.
2. Borgerkrigen i del tidligere Jugoslavien var en meget kompleks konflikt, og jeg vil i det føl

gende "kun" fokusere på de aspekter af konflikten, som havde relevans for Operation Mariti
me Monitor I Sharp Guard .

3. Samme resolution forbød Jugoslavien at deltage i internationale sportsbegivenheder, hvilket
gjorde at det j ugoslaviske fodboldlandshold måtte overdrage dets plads ved årets EM i fodbold
i Sverige til Danmark. Og det endte jo ret godt for det danske fodboldlandshold.

4 . Det var STANAVFORMEDs første operation, idet styrken først blev etableret den 30. april
t992.

5. e NS OPORDER 1/93. Operation »Sharp Guard«. NATO Allied Naval Forces Southem Europe
Naples, Italy. 1993.
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6. For Danmark var Vestunionens deltagelse ved første øjekast et problem, idel el flertal af Dan
marks vælge re den 2. ju ni 1992 havde slemt nej til en EF-traktat, der bl.a. indeholdt en bestem 
melse om, at Vestunionen skulle være EU's militære ann. At danske orlogsskibe skulle under
Vestunionens kontrol ville således kunne ses som om det gik imod vælgernes beslutning. Reelt
blev sagen dog løst inden den blevet problem. idet Vestunionens styrker kom under NATOs
overordnede kommando.

7. Danmark havde på dette tidspunkt både en korvet af Niels luel-klassen og en ubåd af Tumle
ren-klassen stillet til rådighed for NATO. men der er intet, der tyder på, at man overvejede at
sende en ubåd ti! Adriaterhavet.

8. Financieringen af togtet skete under forsvarsbudgettet og ikke via en tillægsbevilling.
9. Henrik Muusfeldt havde været chef for Olfert Fisehers 3. besætning under Operation Faraway,

og havde således personlig erfaring fra en sådan multinational operation.
IO. Det følgende afsnit er i hovedsagen baseret på beretning fra T. S. Jørgensen og artikel af F.

Hiscock.
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